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Apresentação  
 

O Imaginário do envolvimento/desenvolvimento 
 

Danielle Perin Rocha Pitta (PPGA/UFPE) 
Equipe do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre o Imaginário (UFPE) 

 
Os Ciclos de Estudos sobre o Imaginário sempre tiveram entre seus objetivos o de acompanhar 
as questões de atualidade tanto a nível do cotidiano da vida social quanto dos grandes debates 
acadêmicos das diversas áreas de conhecimento tais como: filosofia, antropologia, sociologia,  
psicologia, saúde, literatura, política, entre outros. Neste ano de 2008 os governos competem no 
que diz respeito ao desenvolvimento e criam planos para tanto, como o PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) aqui no Brasil. Ora, há anos que se fazem críticas a estes projetos: o 
que representam em termos de vivência para a grande maioria das populações? O que 
representam em termos de futuro do planeta e logo da humanidade? 
Considera-se aqui - como demonstra a seqüência deste projeto - que a escolha do 
desenvolvimento, como objetivo econômico e político, decorre de dimensões culturais 
especificas, elas próprias direcionadas, sustentadas, pelas suas bases míticas.  
 
Gilbert Durand coloca, a respeito do “trajeto antropológico”, que a tensão entre dois pólos (ou 
duas estruturas do imaginário) é responsável por qualquer dinâmica sociocultural. Envolvimento 
e desenvolvimento são pois aqui considerados como pólos entre os quais estão incluídas as 
dimensões da vivência que diz respeito a diversos campos: o político principalmente, mas 
também o da consciência de cada um quanto às suas responsabilidades sociais, tais como, 
questões éticas, morais e inclusão/exclusão social. Não se trata pois de estabelecer mais uma 
dicotomia, mas de perceber estas dimensões como polaridades dinâmicas.  
 
O tema surgiu no Ciclo de Estudos anterior que tratou das dimensões imaginárias da natureza, 
onde se pôde observar, entre outros, o tratamento dado à natureza em função de projetos de 
desenvolvimento. Por outro lado, observa-se que os governos vêm propondo planos de 
desenvolvimento sustentável e de crescimento acelerado. O que significam estas propostas em 
termos de vivencia e de futuro do planeta? 
Na imprensa e nas publicações cientificas têm se multiplicado as críticas a esse desenvolvimento 
dito sustentável1. É assim que em 2003 é publicado um livro de Stéphane Bonnevault 
“Desenvolvimento insustentável. Por uma consciência ecológica e social”, onde ele diz “se 
ninguém escapa ao desenvolvimento, é que o ocidente autorizou-se a embarcar, sem aviso 
prévio, o resto do mundo em sua cruzada aberrante, o crescimento econômico a todo custo, sem 
se preocupar com os amanhãs – que estão longe de ser radiosos, senão para alguns raros 
privilegiados. Deveríamos nós deixar comprometer o devir do planeta para que alguns possam 
impunemente assegurar seu delírio de dominação da natureza e satisfazer os desejos de seu 
gigantesco ego econômico?” . 
Quando se trata de sociedades não industrializadas, a tônica da vivencia é o envolvimento: diz 
Virgílio M. Viana em seu artigo “Envolvimento sustentável e conservação das florestas 

                                            
1 http://www.decroissance.info/-Liens- 
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brasileiras” 2, a respeito dos caiçara: “Des-envolver para as populações tradicionais - não apenas a 
caiçara - significa perder o envolvimento econômico, cultural, social e ecológico com os 
ecossistemas e seus recursos naturais. Junto com o envolvimento, perde-se a dignidade e a 
perspectiva de construção da cidadania. Perde-se ainda o saber e com ele o conhecimento dos 
sistemas tradicionais de manejo que, ao contrário do que normalmente se pensa, podem 
conservar os ecossistemas naturais de forma mais efetiva do que os sistemas técnicos 
convencionais. O processo de degradação ambiental se acelera com a expulsão - às vezes 
violenta - das populações tradicionais de suas terras. Obviamente essas conseqüências do 
desenvolvimento não são coerentes com a busca da sustentabilidade do nosso Planeta. Segundo o 
dicionário Michaelis, desenvolver significa tirar o invólucro, descobrir o que estava encoberto; 
envolver significa meter-se num invólucro, comprometer-se. Dessa forma, poderíamos dizer que 
desenvolver uma pessoa ou comunidade significa retirá-la do seu invólucro ou contexto 
ambiental; descomprometê-la com o seu ambiente”. Envolver significa então perceber o 
invólucro, reverenciar a terra como o invólucro. Para E. Morin a Terra não é  “a adição de um 
planeta físico, mais a biosfera, mais a humanidade. A Terra é uma totalidade complexa 
física/biológica/ antropológica, em que a vida é uma emergência da história da Terra e o homem 
uma emergência da história da vida terrestre. (...) Não podemos mais considerar como entidades 
claramente separadas, impermeáveis umas às outras, homem, natureza, vida, cosmos. A vida 
nascida da Terra, é solidária da Terra e “nenhum ser vivo, mesmo humano, pode libertar-se da 
biosfera”.3 
Considerando que os projetos de desenvolvimento dizem respeito a uma visão de mundo 
específica, e levando em conta as bases míticas destas visões, o objetivo geral deste Ciclo de 
Estudos sobre o Imaginário é discutir, a partir das dimensões simbólicas, arquetípicas e 
míticas, as diversas possibilidades de organização  socioeconômicas ambientais. 
 
É Sheldrake quem esclarece, criticando o posicionamento do filósofo Bacon: “Em retrospecto, 
podemos ver que ele [Bacon] estava errado. Pense, por exemplo, na atual devastação da floresta 
amazônica, que se tornou possível graças à tecnologia e à fé baconiana no direito do homem 
dominar a natureza. Uma sadia razão e uma verdadeira religião não estão hoje em evidência em 
lugar algum, e nada poderia hoje estar mais distante de nós do que o inocente exercício do 
direito, concedido ao homem por Deus, de dar nomes às criaturas. Espécies incontáveis dessas 
criaturas estão sendo exterminadas, espécies que não chegam sequer a receber um nome, e que 
desaparecem desconhecidas.”  
Sheldrake cita a exploração do Velho Oeste americano como a aplicação exemplar deste modelo. 
Na década de 1860, com as estradas de ferro, precisou-se de carne e couro e os búfalos 
começaram a ser abatidos, até mesmo por mero “prazer”. Para se ter uma idéia, apenas em dois 
anos, de 1872 a 1874, foram caçados mais de três milhões de búfalos. Em 1880, ou seja, seis 
anos após, não existiam mais búfalos, a não ser cerca de mil em reservas no final do século, que 
no início, pelos próprios cálculos mecanicistas, deveriam ser de trinta a quarenta milhões. Mas os 
índios não sofreram menos, como sabemos. Os índios das planícies foram os últimos a serem 
exterminados, sob o comando do general William Tecumseh Sherman, que na mesma década de 
1860 traçou o seguinte plano em carta ao irmão: “Quanto mais pudermos matar neste ano, menos 
terão que ser mortos na próxima guerra, porque quanto mais desses índios eu vejo, mais 

                                            
2 Ambiente e  Sociedade n. 5 - 1999 
3 Morin in Terra Pátria  p. 56 
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convencido fico de que todos têm que ser mortos ou mantidos como uma espécie de indigentes. 
Seus atentados à civilização são simplesmente ridículos”4.  
 
É esta outra percepção de mundo que se expressa, de forma ao mesmo tempo contundente e 
poética, num texto bastante conhecido nos meios ecológicos, intitulado ”Manifesto do chefe 
Seatle”,  no qual este, em resposta a uma proposta de compra das terras da sua tribo, feita no ano 
de 1854, pelo presidente dos Estados Unidos, teria exposto o ponto de vista do seu povo sobre o 
homem e sua relação com o planeta.  
 
Diz um dos trechos do Manifesto: 
 
“Somos parte da Terra e ela faz parte de nós. As flores são nossas irmãs; o cervo, o cavalo, a 
grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do 
corpo do potro e o homem – todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o Grande Chefe 
em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra pede muito de nós. Sabemos que o 
homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção de terra, para ele, tem o mesmo 
significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo de 
que necessita. A Terra não é sua irmã, mas uma mulher atraente e, quando ele a conquista, 
prossegue seu caminho. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se incomoda. 
Retira da terra aquilo que seria dos seus filhos e não se importa. A sepultura do seu pai e os 
direitos dos seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a Terra e seu irmão, o Céu como coisas ou 
enfeites coloridos. Seu apetite devorará a Terra deixando somente um deserto. (...) O que é o 
homem sem os animais? Se todos os animais se fossem, o homem morreria de uma grande 
solidão de espírito. Pois o que ocorre com os animais, breve acontecerá ao homem. Há uma 
ligação em tudo. Tudo o que acontecer à Terra acontecerá aos filhos da Terra. Se os homens 
cospem no solo estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos: a Terra não pertence ao homem, o 
homem pertence à Terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus 
fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo” 

 
O cuidado necessário então para que o diàlogo entre as culturas exista é que sejam mantidas as 
diferenças e que estas sejam igualmente respeitadas. 
 
O que existe de comum a todas as culturas é, sem dúvida, a possibilidade de dispor da 
quantidade de alimento necessária a mantê-lo vivo. Ora para tanto a natureza, pelo menos no que 
diz respeito ao Brasil, é pródiga. Não seria preciso trabalhar tal é a quantidade de frutas, raízes, 
folhas, grãos, animais, etc. que estão à disposição do homem. Para se abrigar, basta um telhado 
de folhas e para se aquecer uma boa fogueira. Fora isto, os desejos são culturalmente criados. 
Desenvolvimento seria então o desenvolvimento de necessidades? Necessidades culturalmente 
escolhidas? 
 
Os resultados de uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo em 2000 (Relatório Folha da 
Utopia Brasileira - caderno Mais! de 23/4/00) suscitaram uma polêmica: 
Ronaldo Mota Sardenberg, embaixador, ministro da Ciência e Tecnologia, preocupou-se: “... não 
deixa também de surpreender e preocupar a ausência, no imaginário de nosso povo, dos grandes 

                                            
4 Citado por  Evandro Vieira Ouriques - 
http://www.unicrio.org.br/Textos/dialogo/evandro_vieira_ouriques.htm 
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assuntos da atualidade: a ciência (totalmente ausente) e, parcialmente, a tecnologia, que são os 
fatores mais dinâmicos de mudança no mundo atual. Sem ciência e tecnologia, como pode um 
país aspirar alcançar uma posição de relevo no futuro? Trata-se de uma das mais importantes 
questões a ser colocadas não apenas aos governantes, ao sistema político e aos meios de 
comunicação, mas ao povo brasileiro”5. 
Já Roberto Nicolsky vai colocar que “Há muitos anos vimos batendo nessa tecla, mas parece 
que, finalmente, a sua ressonância amplificou-se. Agora podemos ter uma bandeira, uma causa 
nacional: façamos da inovação tecnológica gerada no país o novo paradigma do nosso 
desenvolvimento sustentável”.6  
Vê-se por aí que se considera o desenvolvimento exclusivamente no plano tecnológico e que, 
alem do mais, se considera óbvio que toda cultura, e a brasileira em particular, só pode ter um 
desejo: o desenvolvimento. Este é o imaginário de políticos e dirigentes formados em escolas 
ocidentais. Daí o espanto: a ausência no imaginário do povo brasileiro dos grandes assuntos da 
atualidade: a ciência (totalmente ausente) e, parcialmente, a tecnologia.  
 
Ora, bem se sabe que a tecnologia, se em parte pode ser absolutamente sedutora produzindo 
aviões, foguetes, computadores, por outro lado é sinônimo de uma irreversível destruição: 
poluição, bombas, energia nuclear, desmatamento, doenças de toda ordem, desequilíbrio mental, 
sofrimento, genocídios de todo tipo...   
 
È assim que W. Sachs escreve: “A idéia de desenvolvimento não é hoje senão uma ruína na 
paisagem intelectual. Ela entulha nosso pensamento, mas ela constitui uma parte imensa de uma 
era terminada. Está mais do que em tempo de aprofundar este conceito, de desbastar seus 
fundamentos, de liberá-los das numerosas construções sobrepostas para revelá-lo como o 
monumento de uma era ultrapassada, mas digna de interesse.”7  Como diz o autor este tipo de 
desenvolvimento só faz sentido em um mundo concebido como arena econômica. 
 
Se a visão de mundo for outra.... tudo muda. A visão de mundo ocidental, baseada em um tempo 
linear, concebeu uma teoria evolucionista que, no que diz respeito às culturas, estabeleceu graus 
de desenvolvimento.... tecnológicos, considerando a tecnologia ocidental a ponta do 
desenvolvimento. Que se imagine uma cultura com outra visão de mundo para a qual 
desenvolvimento seria obter um grau de espiritualidade cada vez maior com total 
desprendimento de bens materiais... o que seria da tecnologia? Ou que se imagine uma 
tecnologia direcionada para o bem estar da natureza, para que nada venha ferir ou causar 
qualquer sofrimento à nossa mãe terra... 
 
Mostra a antropologia que a construção da cultura se faz em função de atribuir sentido ao 
universo e logo à humanidade. Cada cultura, através de sua sensibilidade própria, como foi visto, 
vai formar uma imagem deste universo e se situar dentro dele. As possibilidades, nesta 
construção, são infinitas. correspondem à capacidade humana de liberdade na criação. Estas 

                                            
5 SARDENBERG Ronaldo Mota, foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

(governo FHC, primeiro mandato) e representante permanente do Brasil na ONU (1991-95). Folha de São Paulo, 
Caderno  "Tendências/Debates", Opinião  - 30/04/2000) 

6 NICOLSKY Roberto, Instituto de Física da UFRJ e membro da  Comissão Especial para o 
Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro. Folha de São Paulo, 09/05/2000, pág. A-3 

7 SACHS, Wolfgang  - Le développement: une course dans le monde conçu comme arène économique. - 
http://www.jutier.net/contenu/wolsachs.htm 
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imagens primordiais, explicitadas através dos relatos míticos, é que vão servir de base na 
organização da vida: desde o panteon dos deuses até a produção e distribuição dos bens. Da vida 
não só dos homens mas do planeta como um todo. 
 
Novamente Sheldrake, “observa como a concepção mecanicista conduziu o humano a considerar 
a natureza como uma entidade inerte e a se afastar assim de sua própria natureza”. E são muitos a 
advogar uma mudança de paradigmas urgente, desde Gaston Bachelard, Gilbert Durand, F. 
Capra e tantos outros. 
Mas vai mostrar também Sheldrake que o direcionamento dado à organização econômica atual 
está na Bíblia: a terra deve ser explorada pelo homem, e a nossa missão é crescer e se 
multiplicar. Dados da nossa mitologia. 
 
Ora, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável, encontrada em qualquer página 
da internet,  é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento 
que não esgota os recursos para o futuro. Mas será ela suficiente para orientar a organização 
econômica, a atividade produtiva? Será ela adequada a qualquer cultura ou sociedade? 
Diante de tal insustentabilidade do modelo de desenvolvimento vigente, propõe uma análise a 
respeito da discussão atual sobre sustentabilidade, onde visa uma reflexão sobre a mudança de 
paradigma de Desenvolvimento Sustentável para Envolvimento Sustentável, considerando que 
desenvolver é a antítese de envolver. Desta forma, pretende propor um resgate dos saberes 
ecológicos tradicionais, utilizados pelas comunidades tradicionais durante sua apropriação dos 
recursos naturais, objetivando formar subsídios para o desenvolvimento de práticas eficientes 
para a Educação Ambiental (MATOS, A. P. e LOPES CORRÊA, R.). 
 A noção de progresso é igualmente um ponto de discussão extremamente interessante na 
medida em que, na maior parte das discussões, acadêmicas ou não, parte-se do princípio que 
progresso e desenvolvimento são bem definidos e são o desejo de todos. Ora, nós poderíamos 
considerar como progresso, por exemplo, a capacidade crescente de harmonização com a 
natureza... E neste caso, seria necessário reconhecer um franco des-progresso! Nesta perspectiva, 
os países ditos subdesenvolvidos seriam de fato os mais desenvolvidos... porque ainda 
envolvidos.  
Quando se trata de pedagogia, pode-se citar Paul Tylor que diz: “Só se conseguirmos criar uma 
pedagogia que articule os saberes solares e nossos saberes lunares, ou seja, uma epistemologia de 
envolvimento que valorize não os saberes de uma cultura de silencio mas os saberes que vão 
além das nossas palavras. Uma epistemologia transdisciplinar que integre nos saberes 
dominantes e científicos nossos outros saberes de experiência, de intuição, e de emoção. A 
dialética polarizada entre objetividade/subjetividade, dedução/indução, inteligência/sensibilidade 
que a Universidade salvaguarda, e logo indiretamente, a reitoria e a escola, só pode exacerbar as 
forças de opressão. Como dizia Paulo Freire, existe uma pedagogia do coração, assim como da 
esperança, e os dois ampliam o conceito e a prática do diálogo libertador. E aí onde as palavras 
são inadequadas, como se exprime a relação eventual que devemos estabelecer, como 
educadores, seja com as pessoas oprimidas, seja com os opressores? Que pedagogia para que 
liberdade?”8    

                                            
8 Taylor, Paul (Université  Rennes 2) : Um argumento freireano para uma pedagogia da carícia  "Um olhar sobre Paulo Freire" Congresso internacional, Universidade 

de Évora, Portugal, 19-23 Setembro de 2000 -  
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Ainda sobre a noção de progresso, o professor Pierre Halen, em correspondência trocada a este 
respeito, vai dizer que “A figura de Prometeu esteve muito tempo no centro dos discursos de 
desenvolvimento, na época em que eram considerados ‘progressistas’: o triunfo da laicidade 
conquistadora sobre as trevas do obscurantismo. Hoje, Prometeu se re-acorrentou, sofre a sua 
punição, os deuses do meio ambiente o castigam pela sua temeridade. O crescimento é mítico, 
mas a crítica do crescimento arrisca sê-lo também...” 
Nesta mesma correspondência, o professor Marc-Mathieu Munch, colaca que: “como observador 
do mundo atual tal como ele vai (ou não vai), me parece evidente que o mito do 
desenvolvimento sobre o qual nossos chefes funcionam todos e que se opõe ao contrario do 
envolvimento, tornou-se perigoso para o futuro da humanidade. Tomo uma imagem: nossos 
chefes se comportam atualmente como um embrião de nove meses que, não tendo conhecido 
nada além do desenvolvimento no ventre de sua mãe, decidiria continuar, sem nascer, sem sair, 
crescendo neste meio tão quente, tão envolvente e tão protetor. Iria para a catástrofe; a natureza 
lhe faria saber disto rapidamente  com a arma final da qual detêm o segredo, a morte. È somente 
uma imagem, mas em um primeiro momento me parece justa. O desenvolvimento é um fato de 
sociedade que repousa evidentemente sobre o ego que quer sempre crescer (pois sempre temos 
necessidade de um mito) e sobre o mito do progresso. Não se observou suficientemente que o 
mito da nação desmoronou. Foi substituído, pelo menos parcialmente, pelo de desenvolvimento”.  
 

 
CONFERÊNCIAS 
 
O envolvimento sustentável como um novo paradigma para as políticas 
públicas9 
 

Virgílio Mauricio Viana 
(ESALQ/USP e Diretor Geral da Fundação Amazonas Sustentável) 

 
 

O debate sobre desenvolvimento sustentável vive hoje um paradoxo. Por um lado, conseguiu um 
grande êxito ao ser absorvido pelo discurso oficial. Hoje faz parte do programa e da retórica da 
maior parte dos governos e instituições. De outro lado, os resultados efetivamente alcançados são 
muito acanhados diante do necessário. Muitas tentativas de tradução do conceito de 
desenvolvimento sustentável em ações práticas coerentes têm sido marcadas por uma história de 
fracassos. Aí a distância entre o discurso e a prática é enorme. Necessitamos, pois, de uma 
reflexão: por que isso ocorre? O que deveria ser feito ? 
 
Um dos entraves à implantação do conceito de desenvolvimento sustentável é a distância dos 
tomadores de decisão em relação à realidade.  O processo convencional de tomada de decisões 
normalmente não envolve as populações tradicionais de forma efetiva. As decisões sobre 
políticas e estratégias de conservação das nossas florestas não respeitam e nem incorporam as 
populações tradicionais como atores- chaves para a tomada de decisões coerentes com o ideário 
da sustentabilidade. Normalmente a participação tem um caráter cosmético ou utilitarista. No 

                                            
9 - Envolvimento sustentável e Conservação das florestas brasileiras Publicado na Revista Ambiente e 

Sociedade, 1999, 2(5): 241-244. 
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primeiro caso, são feitas reuniões mal organizadas, apenas para legitimar decisões tomadas à 
distância, para garantir uma roupagem mínima exigida por doadores internacionais, governos, 
etc. No segundo caso, a participação é eficiente na coleta do conhecimento “deles” para o 
“nosso” projeto. Raríssimamente as populações são envolvidas de forma a compartilhar as 
decisões em todas as etapas de um projeto de intervenção: concepção, implementação e 
avaliação. Mais raras ainda são as iniciativas que se preocupam em capacitar técnicos e 
pesquisadores para a utilização de métodos que criem condições para uma participação efetiva, 
obedeçam um código de ética básico e resultem numa transferência de poder. O resultado é que 
dificilmente as populações tradicionais são envolvidas no processo de tomada de decisões.  

 

Envolver, aliás, é a antítese de des-envolver. Está o conceito de “desenvolvimento” equivocado ? 
Cabe aí uma reflexão, que pode ser subsidiada com base numa perspectiva caiçara sobre o real 
significado do des-envolvimento. 
 
A formulação original dessa crítica ao desenvolvimento foi feita por um artista caiçara de Paraty, 
chamado Perequê. Ele lembra que durante séculos as populações caiçaras tinham uma vida muito 
adaptada às características das florestas, rios e mares das suas regiões. Era uma vida 
intensamente envolvida com a natureza. Logo pela manhã, às 4 ou 5 da madrugada, dependendo 
da maré e da lua, saiam para pescar ou mariscar. No meio da manhã, depois do café, trabalhavam 
na roça. Dependendo do dia, era a vez de perscar, fazer farinha, ir à mata tirar madeira, caçar e 
colher plantas medicinais; ou organizar atividades culturais tradicionais. Era um calendário de 
atividades muito intenso, de muito trabalho, desconhecido pela maior parte das pessoas dos 
centros urbanos. Com a chegada da Rio-Santos, chegou o des-envolvimento. Assediado por 
turistas deslumbrados pela pureza e beleza de suas terras o caiçara não resistiu à tentação e 
trocou seus terrenos por um “monte de dinheiro”. Depois de alguns anos na cidade, o dinheiro se 
mostrou pouco e fugaz, e chegou a dor da fome, a tristeza da pobreza, a angústia da prostituição 
e marginalização dos filhos, e a saudade da terra natal. Chegou também o conhecimento sobre o 
que era des-envolver. 
 
Para as populações tradicionais – e não apenas a Caiçara - des-envolver  significa perder o 
envolvimento econômico, cultural, social e ecológico com os ecossistemas e seus recursos 
naturais.  Junto com o envolvimento, perde-se a dignidade e a perspectiva de construção da 
cidadania. Perde-se ainda o saber e com ele o conhecimento dos sistemas tradicionais de manejo 
que, ao contrário do que normalmente se pensa, podem conservar os ecossistemas naturais de 
forma mais efetiva do que os sistemas técnicos convencionais. O processo de degradação 
ambiental se acelera com a expulsão – às vezes violenta – das populações tradicionais de suas 
terras. Obviamente essas consequências do desenvolvimento não são coerentes com a busca da 
sustentabilidade do nosso Planeta. 
 
Segundo o dicionário Michaelis, desenvolver significa tirar o envólucro, descobrir o que estava 
encoberto; envolver significa meter-se num envólucro, comprometer-se. Dessa forma, 
poderíamos dizer que desenvolver uma pessoa ou comunidade significa retirá-la do seu invólucro 
ou contexto ambiental; descomprometê-la com o seu ambiente. 
 
Talvez seja oportuno pensar num novo conceito, a partir dessa perspectiva caiçara. Seria mais 
coerente mudar o nosso paradigma para o “envolvimento sustentável” ? Por envolvimento 
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sustentável poderíamos entender o conjunto de políticas e ações direcionadas para fortalecer o 
envolvimento das sociedades com os ecossistemas locais, fortalecendo e expandindo os seus 
laços sociais, econômicos, culturais, espirituais e ecológicos; com o objetivo de buscar a 
sustentabilidade em todas essas dimensões. 
 
O envolvimento sustentável tem dois componentes básicos. Primeiro, as ações voltadas para a 
transformação da realidade devem fortalecer o envolvimento das relações das sociedades com os 
ecossistemas locais. No caso de populações tradicionais, que merecem atenção diferenciada, 
devem ser respeitados os seus direitos à propriedade e os manejos tradicionais dos ecossistemas 
naturais. Ao mesmo tempo, esses manejos devem ser  valorizados e aprimorados, buscando 
maior sustentabilidade e produtividade. Em segundo lugar, os processos de tomada de decisão 
devem buscar a participação ativa das populações relacionadas com os diferentes ecossistemas, 
especialmente as populações diretamente envolvidas com a sua gestão. Para isso, técnicos e 
autoridades terão de se envolver com a realidade, ouvindo, aprendendo e respeitando a 
perspectiva das populações locais.  Para isso é preciso criar métodos participativos que 
viabilizem a partilha do poder decisório. 
 
O envolvimento sustentável deve buscar reverter o distanciamento do homem em relação à 
natureza. Ao envolver as sociedades com os ecossistemas locais, são fortalece os vínculos 
econômicos, sociais, espirituais, culturais e ecológicos. Criam-se condições favoráveis para uma 
lógica diferente daquela que hoje predomina e tem produzido o aumento da miséria e da 
degradação ambiental. Renascem possibilidades para um manejo mais cuidadoso, feito por 
indivíduos que vivem, convivem, apreciam e conhecem as sutilezas dos ecossistemas naturais.  
 
O envolvimento sustentável coloca a necessidade de uma profunda mudança na política de 
conservação das florestas brasileiras. Até quando vamos encarar as populações tradicionais como 
“invasoras” das unidades de conservação, cujo destino é o seu des-envolvimento rumo às favelas 
urbanas ? Não é hora de apoiar e valorizar essas populações como guardiães das nossas florestas 
? Até quando vamos analisar os problemas ambientais como se fossem distantes dos cidadãos e 
cuja resolução é responsabilidade exclusiva dos governos e técnicos? A mudança deve ser 
radical e  urgente. 
 
O envolvimento sustentável impõe a necessidade de uma mudança profunda dos técnicos e 
autoridades. Até quando vamos conviver com decisões tomadas em gabinetes distantes da 
realidade, por técnicos e autoridades que ignoram o conhecimento daqueles que estão 
profundamente envolvidos com os ecossistemas naturais ? Até quando se manterá o desuso de 
métodos participativos para a tomada de decisões ? Aí também a mudança deve ser radical e 
urgente. 

 

Não se trata de simplesmente adicionar um termo novo no já difícil debate sobre o futuro do 
Planeta e a nossa sustentabilidade. O desafio é mais profundo: através de um conceito novo 
estimular a mudança de nossas atitudes, valores e práticas no processo de tomada de decisões. 
Até hoje o des-envolvimento tem produzido resultados trágicos especialmente para nossas 
florestas e os povos que nela ou dela vivem.  Na verdade, é o  próprio Planeta que nos impõe 
medidas radicais e urgentes. 
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Por um saber peregrino 
Nancy Mangabeira Unger 

(UFBA) 
 

Conta uma estória oriental que um sultão tinha entre seus entretenimentos, uma bailarina que 
dançava com sete véus diáfanos e multicoloridos. Um dia, quando assistia, com sua corte e seus 
convidados a esta dança, um emissário de outro reinado que ali estava comentou que aquele 
espetáculo era bonito, mas ainda faltava ver o que havia por detrás daquele véu.  
Assim, o sultão ordenou que a bailarina tirasse o véu. Não havia como desobedecer à ordem do 
sultão, assim a bailarina retirou um véu. Acontece, porém, que os véus eram sete, e o sultão já 
agora tomado pelo desejo de investigar o que havia por detrás daquele outro véu, ordenou que 
também o sexto véu fosse arrancado, e depois o quinto, e assim sucessivamente até que uma vez 
arrancados todos os véus da  bailarina, e tendo o sultão desvendado coisa nenhuma daquele 
dança misteriosa, ordenou que arrancassem sua pele, e a bailarina morreu.  
Embora situada no oriente, a estória assinala um modo de ser e de querer que perfaz nossa 
história de ocidente. 
Em sucessivas etapas, o Ocidente operou um corte que separou a unidade da diferença, o um do 
múltiplo, a luz da escuridão, o bem do mal, o corpo do espírito, o homem do Cosmos. Esta de-
cisão histórica vem sendo lentamente declinada, no sentido gramatical do termo, ao longo de 
quase 2.500 anos. Com ela, nega-se a necessária tensão entre o Um e o Múltiplo, a razão é o 
mistério, a ciência e a poesia. A confiança eufórica na luz de uma Razão que iria tudo desvendar 
permeará todo o agir humano. A natureza deixa de ser sujeito para ser objeto: o diálogo e a troca 
se transformam em projeto de controle e dominação. Assim, podemos ler essa história de acordo 
com o sentido da palavra grega “hybris”, transgressão, desmesura. A luz sem sombras da Razão 
(que iria tudo iluminar), da ciência (que iria tudo desvendar) e da tecnologia (que iria tudo 
programar), comungam de uma mesma recusa de tudo que na realidade se retrai, se vela, e neste 
sentido oferece resistência ao desejo humano de posse e controle. Com efeito, para a pretensão 
compulsiva de tudo evidenciar, a existência do mistério é intolerável, porque representa o 
indeterminável, o não-programável, o estrangeiro ao sistema. As conseqüências históricas desta 
dinâmica são conhecidas. Em sucessivas etapas, o mito passa a ser símbolo de mistificação. O 
sagrado se torna domínio exclusivo de autoridades especiais. Aos que resistem, aos que 
persistem em ver “outra coisa” se nomeia de Louco, de Selvagem, de Traidor. A ser devidamente 
internado, colonizado, recuperado (ou, se a rebeldia for persistente, lobotomizado, exterminado, 
eliminado). 
Mas o que acontece com uma civilização que opõe à voz oracular do ser o barulho do discurso 
programador, da definição definitiva, que não emite sinais, e sim ordens, que não indica, mas 
codifica? 
Hoje, vivemos o ápice de um percurso civilizacional que, ao longo de séculos, foi tomado pelo 
desejo de habitar uma luz sem sombras, de ter uma vida sem morte, de erguer-se acima da terra e 
do que nela há de imponderável, de caminhar somente na certeza, de varrer do mundo qualquer 
sombra de dúvida, de poder, enfim, controlar a vida e seus ritmos. Passamos a entender que o 
real é aquilo que pode ser mensurado (e que portanto tudo que não pode ser mensurado não tem 
o mesmo estatuto de realidade). Na afirmação lapidar do psicólogo americano Skinner: “o 
objetivo da ciência é a destruição do mistério”. A compulsão de separar véu, dança e bailarina, a 
insatisfação com tudo que se vela, - e, no entanto, tudo que é vivo se vela - a sanha de 
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assenhorar-se do segredo da bailarina, tudo isso fala de uma dinâmica de estruturação que 
alcança um vigor crescente em nosso percurso de civilização. 
Se não há lugar para o mistério, é porque tudo deve ser controlado, mesmo que para isso, é 
preciso fazer como fez o sultão: matar a bailarina. 
Este modo de pensar não é a única possibilidade dada ao homem; pelo contrário, trata-se de uma 
concepção historicamente datada, mas que exerceu tal domínio sobre nossa época que as 
identificamos com a própria realidade. Uma das maneiras de ganhar um recuo diante de nosso 
modo habitual de pensar, é de confrontá-lo com outras experiências de pensamento que perfazem 
também a história do ocidente, e de modo inaugural. Na experiência grega originária, a palavra 
physis expressa a totalidade do real enquanto um brotar, um jorrar, um eclodir a partir de si 
mesmo. Physis é este processo espontâneo pelo qual algo vem a ser o que é, nasce ou cresce e é, 
não em função de uma intervenção externa, mas em virtude da força própria. Nesta 
compreensão, cada ser da natureza é experienciado como um puro surgir. 
Por isso, há uma proximidade de essência entre physis e tzoé (vida), tzoon (ser vivo). Pois vida 
para o grego é também o puro emergir, o movimento de emergir. A este movimento de vir à luz 
de todos os seres, corresponde ao mesmo tempo um velamento, um retraimento, um 
ocultamento. Esta tensão entre luz e mistério é constitutiva da experiência grega do real.  No 
dizer do pensador pré-socrático Heráclito, “surgimento tende ao encobrimento”. Por isso, a 
experiência grega não tem na reflexão sua forma mais imediata, porque ela se dá como abertura à 
eclosão do real. Esta imediatez se nutre de thaumas, a experiência do maravilhamento e do 
espanto. Este processo mediante o qual os seres aparecem e perduram por um tempo no brilho de 
sua aparência se revela, se manifesta, como Cosmos. A palavra Cosmos provém de cosmei, 
ornar-se. Mas a experiência grega do brilhar e do ornar-se não é uma experiência do sujeito: é o 
brilho e a beleza da própria realidade em sua manifestação como todo ordenado: O Cosmos é a 
joía do Ser. Em suas reflexões sobre o pensamento grego originário, Heidegger mostra que 
physis e aletheia (palavra que os romanos traduzirão mais tarde como veritas) mantêm uma 
correspondência de essência. Aletheia é o próprio desvelar-se da realidade,e esta realidade se diz: 
physis, o movimento do vir-à-luz, do manifestar-se de todos os seres. Portanto, em sua acepção 
originária o verbo phainesthai,  que provém do mesmo radical que physis, significa surgir, 
manifestar-se no brilho de uma aparência. É de onde provém nossa palavra fenômeno,que na sua 
origem, traz esta experiência de que é naquilo que aparece,que se manifesta no mundo, que o ser 
transparece. Tal presença é habitada por um retraimento, um velamento insuperável,pois que o 
modo em que ser se dá é se velando. Na experiência grega originária, a tensão entre luz e 
mistério é um traço constitutivo da realidade. 
 
O modo em que a realidade, a vida se manifesta, isto é, se desvela, é oracular, possibilitadora de 
múltiplos sentidos. Por quê? Porque nenhum ente, nenhuma manifestação de ser esgota, exaure a 
fonte. A linguagem mitopoética traduz uma experiência do pensamento diretamente ligada à 
dinâmica de velamento e desvelamento da realidade. Por isso, podemos pensar que esta 
dimensão é constitutiva do homem. É também este o sentido da palavra do pensador pré-
socrático Heráclito: “O oráculo de Delfos não diz nem dissimula: apenas indica.”(fr.93). O 
oráculo é a voz do deus, mas uma voz que conserva seu mistério. Não é dogma e nem receita, é 
um sinal, uma indicação. A interpretação do oráculo é tarefa da pessoa que o consulta, e nesta 
interpretação reside a liberdade e a responsabilidade de cada um. Assim também nenhuma 
palavra diz definitivamente e exaustivamente o que o ser é. Pretender dizer esta palavra é hybris, 
presunção é desmesura. Assim, na experiência grega, a tensão entre luz e mistério é um traço 
constitutivo da realidade. Neste sentido, o mistério não é aquilo que ainda não pode ser 
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explicado. O mistério é aquilo que, mesmo sendo explicado,não pode ser esgotado, porque é a 
fonte de todo processo de realização, e por isso transcende a qualquer tentativa humana de 
controle,posse e decisão. 
“Para o homem grego anterior às grandes cisões metafísicas, nada de humano é separado e 
nenhuma relação é separável. Phusis, logos, polis, technè, theion expressam cada um relações 
com a unidade e a totalidade do ser como aletheia, tanto quanto relações recíprocas” (p.223). 
O que ele, o sultão, não compreendeu, é que não há como separar a dança, a bailarina, e o veú. 
Não há uma bailarina anterior ou subjacente à dança, e todo desvelar é também um re-velar. A 
tentativa de se erigir em tirano do ser, a pretensão de recusar nossa humana finitude se funda em 
uma compreensão distorcida daquilo que significa ser um ser humano: assumir nossa 
humanidade é afirmar nossa amizade co-operária com o próprio ritmo da vida: seus riscos, suas 
perdas, sua provisoriedade. O desejo desmesurado de tudo controlar, a compulsão do auto-
asseguramento dessencializa o homem, o desinstaura de seu único lugar possível.  Assim, na 
vigência do tecnologismo contemporâneo, o viver do homem precisa ser asséptico, sem erro e 
sem dor. Desta tensão entre nossa humana condição e sua denegação nos fala a canção de Chico 
Buarque de Holanda, “Ciranda da Bailarina’ que compõe seu musical “O Grande Circo Místico”: 
 
Procurando bem 
Todo mundo tem pereba 
Marca de bexiga ou vacina 
E tem piriri, lombriga, tem ameba 
Só a bailarina que não tem 
E não tem coceira 
Berruga nem frieira 
Nem falta de maneira ela não tem 
Futucando bem 
Todo mundo tem piolho 
Ou tem cheiro de criolina 
Todo mundo tem um irmão meio zarolho 
Só a bailarina que não tem 
 
Esta bailarina, quando experienciada enquanto projeção de valores ideias, rompe com o lugar do 
humano: é uma bailarina desencarnada, sem erros e sem contradições. Se o mundo, em sua 
carnadura e concretude, for medido pela medida desta bailarina, a dor, o limite, a falta, a falha, 
só podem ser coisas vergonhosas, a serem negadas e denegadas.  
 
Esta bailarina tem mesmo é que morrer. É o que nos lembram as palavras de Nietzsche: “eu vos 
conclamo irmãos, permanecei fieis ao sentido da terra.” 
Assumir nossa humanidade é afirmar nossa amizade co-operária com o próprio ritmo da vida: 
seus riscos, suas perdas, sua provisoriedade. Enquanto Totalidade dinâmica, enquanto 
movimento tenso e trágico, o Mundo inviabiliza nosso desejo de permanência e segurança. Das 
diferentes maneiras pelas quais o ser humano tentou lidar com essa dificuldade atestam suas 
múltiplas construções culturais, seja para ajudá-lo as conviver com o real, seja para dissimular o 
que tanto o assusta. Ora, é por sucessivas rupturas operadas ao longo de nosso percurso 
civilizacional que se dá a substituição desta totalidade por uma representação que a dicotomiza 
na pretensão de torná-la controlável. Ao recusar sua própria finitude, o homem aliena-se daquilo 
que constitui sua humanidade e tenta dissimular o “sendo” que ele realmente é : em seu lugar, 
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deve reinar o sujeito. A este mesmo empenho corresponde a recusa do real em seu caráter 
fundamental de realização, em seu mistério irredutível. Pois, como mostra Heidegger, se para os 
gregos o pathos da filosofia é o espanto, thaumátzein, a disposição que escolhe o mistério 
enquanto ta, o pathos da modernidade  é o ens certun. Não que a tendência a alçar-se acima da 
condição humana seja uma construção moderna. Os gregos nomearam o desejo voraz e 
excessivo, a tendência do homem à desmesura, com uma palavra cuja força ecoa até nossos dias: 
hybris. A atenção em manter a hybris sob controle permeia toda a Paideia grega. A doutrina da 
sophrosyne ensina a não esquecer os limites do poderio e da ambição humanas, e faz da buscada, 
a medida, a mais alta sabedoria. Disso sabiam também as sociedades arcaicas, cujo sistemas 
simbólicos visavam afirmar o ser humano como uma instância da vida, parte integrante do todo, 
e com isso conter a desmesura. Mas enquanto outras sociedades fizeram do eixo de sua cultura a 
elaboração de técnicas para controlar a desmesura, a nossa fez da hybris sua virtude máxima. 
O projeto de dominação e controle de tudo que existe, a ruptura da dimensão cosmo-polita do 
homem, a busca de mais e mais poder sobre a natureza, sobre tudo e todos, o antropocentrismo, 
formam o eixo em torno do qual, enquanto civilização, gravitamos. No lugar da livre dança da 
bailarina em seu movimento de velamento e desvelamento, o empenho de auto-asseguramento 
impõe a reificação de tudo que vive, e para além disso, de tudo que é. Para falar à maneira de 
Heidegger, no lugar da epifania do mundo, no seu processo de surgir e manifestar-se, instala-se a 
visibilidade das coisas que já estão, e podem classificadas, dissecadas, controladas. A theoria, no 
sentido de visão, se torna voyeurismo. Rompe-se o diálogo entre o homem e o mundo, porque o 
mundo se torna estático, morto, coisificado. É esta tiranização do real que vai governar nosso 
percurso civilizacional. Na hybris do tecnologismo, toda a humanidade é mobilizada pela 
exploração e transformação planejada das energias disponíveis. Sujeito e objeto são nivelados 
neste grande reservatório de matéria-prima para exploração e processamento. Quando o ser 
humano esquece sua vocação verdadeira e tenta reduzir o real a um conjunto de objetos dos 
quais ele seria o colecionador, então o próprio homem pode ser visto como mero objeto, cuja 
exploração se justifica nessa busca de mais e mais poder.  
Na dinâmica do mundo contemporâneo, todo empreendimento, quer teórico quer prático, manual 
ou intelectual, individual ou coletivo, deve servir aos objetivos de controle, domínio e lucro. Por 
isso, o valor de uma coisa não está nela mesma: não é um valor que lhe é essencial, isto é, 
determinante de sua identidade. O valor das coisas no mundo do capital global não é mais sequer 
o seu valor de uso, mas o valor fixado segundo as flutuações e conjunturas do mercado global. O 
que caracteriza a atitude utilitarista não é o uso das coisas; o que a caracteriza a caracteriza é a 
pretensão de reduzir os seres e as coisas à única dimensão da funcionalidade, como se sua 
existência não pudesse revelar outros múltiplos sentidos. Em todas as instância da vida, impõe-se 
o totalitarismo de uma única escolha : produzir ou perecer. Diante da atitude objetivante, os seres 
e as coisas recolhem sua luminosidade e seu mistério. No lugar de um cosmos translúcido que se 
oferece como epifania, o mundo se torna tão opaco quanto o olhar daquele que o vê. A 
imposição unilateral deste modo de se relacionar com o real ofusca os seres e corresponde a um 
estreitamento da capacidade humana de sentir e pensar.  Desta imposição resulta um processo de 
desertificação: como supressão das forças de pensamento e criação, como homogeinizaçao e 
nivelamento de culturas e tradições, como destruição da infinidade de manifestações da natureza. 
Aquilo que escapa à organização, aquilo que não pode ser difundido pelas mídias, simplesmente 
não é mais experienciado. 
Sob diversas formas, a crítica ao Um homogeinizador e totalitário e a ênfase dada à experiência 
da autonomia têm ganho espaço sempre crescente nos últimos anos. A importância de tal fato 
não deve obscurecer o perigo de que o que há de mais radical nesta crítica não se perca sob o 
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signo da simples repetição invertida do mesmo. Com efeito,o conceito de autonomia tem 
recebido às vezes uma interpretação que perverte seu sentido e que pode reconduzir a uma 
postura totalitária, na medida em que se puser em relevância exclusiva e excludente seu aspecto 
de independência, e se obscureça seu aspecto de relação, de tensão, reconduzindo à pretensão 
metafísica de um sistema fechado que se basta a si mesmo. É que não basta o “direito à 
diferença”. O discurso da diferença que não levar em conta seu aspecto de confronto e troca 
redunda apenas na atomização mediante a qual, ainda uma vez mais, esta mesma dominação se 
afirma. Romper este círculo vicioso só é possível se redimensionarmos a relação entre unidade e 
diferença, entre o Um e o Múltiplo. Pois assim como a simples admissão de diferenças não é em 
si a garantia da liberdade, a fala da Unidade não diz necessariamente tirania. Nas palavras de 
Kostas Axelos : 
“Só a Totalidade aberta e multidimensional, a Totalidade da Não-Totalidade, é e permanece o 
túmulo de todo totalitarismo político e tecnocrático. Perdendo de vista a ‘Totalidade’, toda luta 
anti-totalitária se perde na ideologia ou no ativismo vazio e vulgar. Pois, embora cindida e 
deslocada, invisível e altamente problemática, a totalidade do Ser-em-vir-a-ser-do-Mundo não 
constitui, até dum modo não constitutivo, o supremo horizonte? E o que se chama erro, 
demasiado depressa, não representa o outro lado da mesma verdade?” 10 
Vivemos em um país onde uma parte imensa da população tem uma visão de mundo que segue 
outra lógica e outra dinâmica diferentes da lógica predominante. Apesar do impacto cada vez 
mais acelerado da mídia sobre esses bolsões de resistência cultural, o que se denomina cultura 
popular expressa um conjunto de cosmovisões de grande riqueza e criatividade incessante, e que 
se manifesta em um modo de pensar que não se submete às dicotomias que caracterizam nosso 
percurso civilizacional. No modo de pensar dessa cultura, as fronteiras entre o sagrado e o 
profano, entre a matéria e o espírito e entre o que chamamos de real ou de imaginário são 
fronteiras flexíveis, movediças, abertas.  
Pensar a contribuição que esse modo de pensar pode trazer para a reflexão do pensamento 
ecológico é um dos modos de reconhecer a fertilidade de um diálogo que precisa ser estabelecido 
entre diferentes níveis de saber. 
Significa perceber a fertilidade de um diálogo que precisa ser estabelecido entre diferentes níveis 
de saber. 
A contribuição mais original e essencial do ambientalismo no Brasil tem sido dada por 
movimentos que vêm dos cantões do País e talvez não catalogados, a princípio, como 
“ambientalistas”. É o caso do movimento dos Povos da Floresta Amazônica que, no cerne de sua 
proposta de desenvolvimento para a região, tem uma ética de respeito aos mecanismos de 
reprodução da vida. Também é assim, por exemplo, com as quebradeiras de coco no Maranhão, 
com o Movimento dos Atingidos por Barragens e com os movimentos dos pescadores da bacia 
do Rio São Francisco. Esses movimentos de populações tradicionais que lutam pela preservação 
de seus ecossistemas e manutenção do seu modo de vida possuem, na sua prática, afinidade com 
os valores colocados pela ecologia radical, que procura estabelecer o elo entre as culturas 
tradicionais e a questão ecológica.  
Em uma das várias canções nascidas das lutas das populações atingidas por barragens, aqui 
especificamente pela construção da barragem de Itaparica, no vale do São Francisco, foram 
criados os seguintes versos: 
 

                                            
10 AXELOS, Costas. Humanismo e Comunicação de massa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970. 
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“Lembrei agora dos meus antepassados 
e fui tomado por grande agonia 
ao pensar nos meus entes queridos 
cobertos por um lençol de água fria.” 
 
O questionamento ao modelo desenvolvimentista representado pela construção da barragem, que 
desalojou 45 mil pessoas e provocou graves alterações ambientais no rio, que é a base de 
sobrevivência desta população, é feito a partir de um fato fundamental para eles, mas totalmente 
irrelevante para a lógica do “desenvolvimento”: na área submersa, estava localizado o cemitério 
da comunidade. À lógica instrumental de dominação e exploração da Natureza se contrapõe uma 
outra lógica. O espaço que é visto apenas como reservatório de água e gerador de energia elétrica 
guarda, para os habitantes da região, significados culturais e espirituais profundos: a ligação com 
os antepassados, com a própria história, com o lugar onde se vive. 
Apesar do incomensurável sofrimento, apesar da desagregação ética e social, ainda há lugares no 
Brasil nos quais o povo consegue preservar uma tessitura de símbolos, mitos e rituais que, ainda 
que fragilizada e fragmentária, expressa uma relação com a vida que se dá para além dos marcos 
da racionalidade instrumental e da dicotomia sujeito-objeto. 
Fazer uma leitura desta cultura como “primitiva” é incorrer num reducionismo que não alcança o 
caráter originário desta percepção da vida. Tal caráter não se reduz a uma teoria determinada, 
nem depende do saber acadêmico. Antes, diz respeito a uma atitude do pensar. A sensibilidade 
poética, o sentimento do sagrado, a capacidade de colocar-se à escuta da natureza correspondem 
às dimensões do ser humano que não dependem do saber acadêmico e não se expressam de um 
modo único, podendo eclodir tanto na palavra erudita quanto na linguagem do povo simples. 
Lembremos que Platão (Teeteto, 155 d, 1973) situa Thaumas, a capacidade humana de espantar-
se, de maravilhar-se, como arché, princípio originário e constitutivo de todo filosofar. Trata-se 
de uma postura diante da vida que é, em si, uma via de conhecimento. A palavra grega arché 
significa princípio: princípio não é início, nem o começo. Princípio é origem, e, enquanto tal, a 
origem de algo é a fonte de sua natureza. 
  De quatro de Outubro de 1992 a 4 de Outubro de 1993, um grupo de 4 pessoas que moravam no 
sertão da Bahia, liderados por um frade fransiscano, Frei Luís Cappio, (hoje, Dom Luís Cappio, 
bispo da diocese de Barra, no sertão da Bahia), realizou uma peregrinação de um ano, descendo 
o rio São Fransisco desde  sua nascente, na Serra da Canasta, em Minas Gerais, até a foz do rio 
em penedo, Alagoas, com o intuito de compartilhar com as comunidades beiradeiras a situação 
de degradação do Velho Chico, e das comunidades que dele dependem para viver. 
Durante a peregrinação, as celebrações eram freqüentemente realizadas na beira do rio, ou 
mesmo dentro de uma balsa. Em dado momento do ritual, era feita a oração “São Francisco, 
salve o Rio São Francisco”. Nela, há uma saudação à diversidade de espécies que vivem em 
interação com o rio; os animais, os pássaros, os peixes são nomeados um por um. Assim, na 
saudação aos peixes: 
  
Salve os peixes: 
surubim, dourado, matrixã, 
(piranha-preta, mandim, pocomã, 
pescada, curimatã, pirambeta, 
piau-de-cheiro, piau-cavalo, piranha-amarela,) 
pirá, piaba, molão, 
sardinha, curvina, maria-oião 
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e todos os que vivem nas águas. 
 
Quando da realização de uma celebração na comunidade de Bom Jesus, em Minas Gerais, entre 
Pirapora e São Francisco, Seu Chico, morador da região, disse: “O que eu achei mais bonito, foi 
a gente rezando na beira do rio e os peixes tudo alegre, ouvindo a gente dizer o nome deles.” 
Tempos depois da peregrinação, relatei as palavras ditas por Seu Chico durante uma reunião de 
trabalho da qual participava Valdemar Barbosa, agricultor da Ilha Redonda, comunidade 
ribeirinha no município de Curaçá, Bahia. Sua reação espontânea foi registrada na gravação da 
reunião: 
Dia 4 de outubro, nós estávamos celebrando o dia de São Francisco, e de frente, onde estava as 
embarcação, os peixes começaram a cabrear. E aí eu estendi a mão e disse: “gente, todo mundo 
veja o tanto que os peixe tá alegre com o momento que estamos celebrando, em nome do rio e 
em nome do peixe”. E os peixe ficaram todos cabreando; todo mundo ficou alegre que viu que os 
peixes se levantaram perto das embarcação. Foi muito bonito: é coisa que claro que acontece. E 
eu, no momento me recordei do que aconteceu.” 
A naturalidade com a qual Seu Valdemar, agricultor da Bahia, recebeu as palavras de Seu Chico, 
lavrador de Minas Gerais, se dá pela ressonância de uma mesma percepção da realidade. Em 
ambos os depoimentos, conta-se uma experiência que fala da alegria dos peixes durante uma 
celebração feita no Rio São Francisco, e da alegria dos homens que são capazes de reconhecer 
esta felicidade: “Foi muito bonito: é coisa que claro que acontece. E eu no momento me recordei 
que aconteceu.” Seu Valdemar e Seu Chico nunca se conheceram; um é mineiro, o outro, baiano. 
Mas o relato da experiência de um desperta a lembrança do outro, ressaltando a condição comum 
que é a de ser um ser humano que sente, que pensa, que vive à beira do mesmo rio. A existência 
da beleza e da alegria, a possibilidade dos peixes compartilharem do momento de celebração, 
“em nome do rio e em nome do peixe”, “é coisa que claro que acontece”. 
O modo em que Seu Chico e Seu Valdemar experienciaram esses dois momentos não provém de 
uma mera ingenuidade, mas de uma dimensão do pensar. As palavras destes homens do sertão 
me fizeram lembrar de um poema recolhido por Chuang Tzu, mestre do taoísmo chinês, que 
viveu há cerca de 2.500 anos, a mesma época em que viviam os pré-socráticos na Grécia (apud 
Merton, 1984, p. 126-127): 
 
"A Alegria Dos Peixes" 
Chuang Tzu e Hui Tzu 
Atravessavam o rio Hao 
Pelo açude. 
Disse Chuang: 
“Veja como os peixes 
Pulam e correm livremente: 
Isto é a sua felicidade”. 
Respondeu Hui: 
“Desde que você não é um peixe 
Como sabe 
O que torna os peixes felizes?” 
 
Chuang respondeu: 
“Desde que você não é eu, 
Como é possível que saiba 
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Que eu não sei 
O que torna os peixes felizes?” 
 
Hui argumentou: 
“Se eu, não sendo você, 
Não posso saber o que você sabe 
Daí se conclui que você, 
Não sendo peixe, 
Não pode saber o que eles sabem”.  
 
Disse Chuang: 
“Um momento: 
Vamos retornar 
À pergunta primitiva. 
O que você me perguntou foi 
‘Como você sabe 
O que torna os peixes felizes?’ 
Dos termos da pergunta 
Você sabe evidentemente que eu sei 
O que torna os peixes felizes. 
 
“Conheço as alegrias dos peixes 
No rio através de minha própria alegria, à medida 
Que vou caminhando à beira do mesmo rio”. 
 
O poema nos fala de um diálogo entre dois amigos que atravessam um rio. A alegria dos amigos 
que conversam e caminham pela beira do rio e a alegria dos peixes que pulam e correm 
livremente em sua correnteza, é uma só: a alegria de poder correr e pular, ou caminhar e 
conversar – a alegria de viver – junto ao mesmo rio. O sentido essencial do poema se sintetiza na 
afirmação: “conheço a alegria dos peixes através de minha própria alegria, à medida que vou 
caminhando à beira do mesmo rio”. A co-pertinência de peixes, homens e rio propicia as 
condições para o conhecimento do Outro e de sua experiência. 
Nesta dimensão do pensar, o ato de conhecer não é somente uma operação lógica, um ato do 
intelecto. Também não se reduz a uma experiência empírica. Na medida em que acolhe a 
presença dos seres e das coisas, o conhecimento é afinidade e correspondência. É desta 
correspondência que provém a possibilidade de reconhecer a alegria do Outro através da própria 
alegria. Tal experiência transcende a dicotomia sujeito-objeto, porque se funda na intuição de 
que há um denominador comum  do qual partilham, ou compartilham, todas as coisas, e que não 
se revela como uma coisa, mas como uma força de reunião e de tensão entre diferenças. Este 
reconhecimento do que é “comum a todos” é também um traço essencial do pensamento pré-
socrático. 
A sabedoria, ou “o sábio”, to sophon, reside em reconhecer este comum-a-todos. É justamente a 
Heráclito que a tradição atribui a expressão inaugural da palavra philosophia, que aparece 
primeiro na forma adjetivada – aner philosophos(*), o “homem filosófico” – aquele cujo modo 

                                            
(*) A palavra aner philosophos aparece por primeira vez em Heráclito (1980, p. 69) no fr. 35: “É bem 

necessário serem os homens amantes da sabedoria para investigar muitas coisas”. 
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de ser é de philia para com to sophon, o que é sábio, a coisa sábia. A palavra grega philia tem 
um sentido mais abrangente do que aquele que habitualmente damos à amizade; não se limitando 
à relação entre duas pessoas, expressa essencialmente uma atitude de afinidade, de sintonia. No 
modo em que aparece em Heráclito, amar, ou ser amigo da sabedoria, é dizer – conforme o 
Logos – que toda multiplicidade se encontra reunida numa unidade: todas as coisas são Um. Este 
Um não é homogeneizador: seu modo de realização é regido por pólemos, o conflito que ao 
mesmo tempo contrapõe e reúne as diferenças; harmonia de tensões opostas, como a do arco e da 
lira. Na medida em que acolhe a presença dos seres e das coisas, o ato de pensar é philia, 
afinidade e amizade. Entendida como inserção do homem no mundo, postura existencial, a 
amizade passa por uma abertura fundamental ao dinamismo do real, do qual somos também 
expressão. Esta abertura é, por sua vez, solidária da capacidade humana de maravilhar-se, de 
encantar-se, de acolher a presença do extraordinário no ordinário. Afirma, assim, uma outra 
ordem através da qual os diversos níveis de realidade podem ser compreendidos.  
 Heidegger, em “Para que servem os poetas?” fala do obscurecimento do mundo, dominado pela 
fuga dos seres, que não mais encontram abrigo nesta terra devastada: “Não somente os deuses 
fugiram, mas a divina radiância extinguiu-se na história do mundo.” A “divina radiância” é a 
morada, o abrigo do extraordinário, cuja irradiação o ser humano vê somente quando ele habita a 
morada que corresponde à sua natureza mais essencial. A postura do sujeito auto-afirmativo, 
cujo empenho é a edificação do mundo da produção total, expressa um desenraizamento desta 
morada, ao mesmo tempo que embota sua capacidade de acolher a qualidade radiante da vida. 
Para este Seu Chico ou seu Valdemar, a natureza não é somente o “meio-ambiente” e, enquanto 
tal, algo que pode ser planejado e medido. A natureza é a ambiência do encanto, do mistério, do 
extraordinário. 
Segundo Mircea Eliade, a experiência do Cosmos como uma hierofania – como manifestação do 
sagrado - , é um dos traços essenciais do homo religiosus. Este traço aparece com mais nitidez no 
homem das sociedades arcaicas, mas continua num conjunto de configurações sócio-culturais, 
dentre os quais ele cita o “cristianismo cósmico” dos camponeses do sudoeste da Europa. Afirma 
Eliade (1965, p. 139): 
O que constatamos desde que nos colocamos na perspectiva do homem religioso pertencente às 
sociedades arcaicas (...) é que a própria existência no mundo “quer dizer” alguma coisa, que o 
Mundo não é mudo nem opaco, que não é uma coisa inerte, sem finalidade, nem significação. 
Para o homem religioso o Cosmos “vive” e “fala”.” 
Nesta experiência, uma pedra ou uma árvore, ao mesmo tempo em que se manifesta enquanto 
realidade concreta, remete a algo que é “totalmente outro”, sem deixar de ser o que é. Desde 
obras clássicas como as de M. Eliade, E. Cassirer e W. Otto, muito foi escrito no sentido de 
mostrar que esta sensibilidade para fazer uma leitura simbólica do Cosmos, dos fenômenos da 
Natureza e dos ritmos da vida, é uma dimensão constitutiva do homem, mesmo quando ela é 
negada, como foi e ainda é nas sociedades modernas. 
Há pouco mais de 400 anos nos acostumamos a pensar a identidade do homem como a do sujeito 
em si mesmo fundado, cuja humanidade se realiza na razão direta de sua capacidade de tudo 
controlar. A dimensão do nosso pensamento, a dinâmica do nosso pensar acompanham esta 
determinação do homem como sujeito em todas suas características de dicotomização, 
unidimensionalidade e reificação. 
Na sua acepção primeira, o concreto não é o cimentado, o fixo. Também não é o já dado. A 
palavra concreto vem do latim con-crescere, crescer junto. Concreto é o dinamismo mediante o 
qual os seres humanos realizam sua caminhada na vida: suas perdas e ganhos, caminhos e 
descaminhos. Como um crescer junto, a palavra concreto nos  remete  à necessidade humana de 
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estima e amizade, de diálogo e encontro, de participação e reconhecimento. Na comemoração de 
um reconhecimento mútuo é que se fortalecem as condições para um crescer-junto, é que se 
manifesta a dignidade do concreto, é que se potencializam as forças de criatividade, de ânimo, de 
vitalidade e de regeneração. Sem estar em contato com este manancial, que força de resistência e 
transformação nos é dado viver? 
Na caatinga, existem algumas árvores cuja centralidade na vida do sertanejo está em que elas 
permanecem verdes durante a seca, como o juazeiro, a baraúna, a catingueira.  
Em seu modo de ser, a catingueira revela um segredo da vida para quem pode perceber. O 
segredo não significa algo que está escondido ou oculto, mas algo cuja presença só se mostra 
para quem o pode acolher. A catingueira mantém seu viço em meio à desolação da seca, porque 
suas raízes alcançam as águas profundas. Quando outros seres fogem ou fenecem, ela resiste à 
seca. O mandacaru também resiste, a cobra resiste, como também o carcará e o escorpião, Mas 
nenhum deles se assemelha a esta árvore. É que, em meio à desolação da seca, ela dá sombra a 
quem precisa. Seu modo de ser provém de sua ligação com a fonte. Por isso, sua força de 
resistência é uma força de acolhimento: a catingueira resiste servindo. 
A sombra se revela de modo singular para quem vivenciou a realidade da seca. Mas não é esta a 
nossa condição, habitantes que somos da terra destituída em que errância e deserto, raiz e fonte, 
acenam com seus sinais? 
O que a experiência histórica mostra é que os movimentos anti-sistêmicos das últimas décadas 
foram mais reativos do que criativos. O ato reativo não permite nem inovação nem renovação, 
porque não consegue saltar fora da dinâmica própria à situação que pretende negar. Por isso a 
reproduz no círculo vicioso da repetição invertida do mesmo modelo. Neste sentido, a postura 
reativa peca por falta de radicalidade.  
Em todas as partes do globo, há quem busque um modo de resistir ao peso da inércia e do 
desânimo, do cinismo e do desinteresse que se alastram como um câncer no tecido social. Mas 
podemos indagar: será que a gravidade da crise que hoje atravessamos não constitui também 
uma “fala oracular”, um convite e uma provocação para repensarmos nossos hábitos 
civilizacionais e nossos automatismos de pensamento? Por isso, talvez um dos maiores desafios 
com os quais nos defrontamos hoje, seja o de agüentarmos a perplexidade gerada pela crise de 
tantas concepções que julgávamos inabaláveis, de residirmos na tensão da pergunta, de não nos 
apressarmos em querer enquadrar a realidade numa nova resposta, numa nova explicação 
totalizante. Talvez o desafio maior dos dias de hoje não está em encontrar respostas, mas em 
aceitar conviver com a tensão da própria pergunta. É também nisto que reside a experiência da 
pobreza, talvez a pobreza essencial à qual precisamos aceder num mundo em que a pletora de 
informações dissimula a indigência do nosso não-saber. 
 
Nesta procura, precisamos de uma dimensão de pensamento que não se apresse em enquadrar a 
realidade em esquemas pré-fabricados; uma postura existencial que se ponha à escuta da vida e 
de seus sinais. A radicalidade da crise que vivemos nos põe diante da necessidade de questionar 
não somente os nossos conceitos e preconceitos, mas a própria dimensão na qual pensamos. 
Num percurso civilizacional que substantivou nossa experiência do real e construiu uma 
metafísica do ter, a postura peregrina corresponde ao exercício de um despojamento radical. 
Despojar-se não somente da posse das coisas, mas de idéias estabelecidas, de hábitos 
cristalizados. Isso só é possível mediante uma transformação de essência, em nosso modo 
habitual de ser. A palavra tibetana para vivente, groba, significa "aquele que vai". Acolher a 
nossa condição peregrina é aceitar o ritmo da vida e suas modalidades de transformação; é 
aceitar-se como vivente. 
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L'héritage hippie: penser global, agir local. Une utopie en actes pour 
l’enveloppement durable 

 
Martine Xiberras (Universidade Paul Valéry - Montpellier III) 

 
 
 Il nous faut tout d’abord remercier le trio de femmes de l’imaginaire qui ont permis 
l’organisation de ce colloque, le XVe du cycle sur l’imaginaire, Danielle, Tania et Irany. Dans un 
pays magnifique et lointain, à la hauteur de son mythe dans le regard des Français. Pour une 
réflexion sur une thématique aussi vaste et tragique que le devenir de l’Humanité et de son 
biotope la Terre, le développement/enveloppement. Pour un colloque qui rassemble autant de 
chercheurs et de chercheuses sur l’imaginaire, depuis une trentaine d’année à Recife. A croire 
que cette thématique croisée est enracinée dans la culture brésilienne et sur le sol aride du 
Pernambuco… 
 Il fallait bien relever le défi et partager ces questions cruciales au cœur de l’avenir de la 
Planète, buter sur la recherche d’un nouveau paradigme pour sortir de l’abîme, qui laisse notre 
époque sans idées, ou se mettre sur la piste d’un « maradigme », selon le néologisme qui 
entendrait à penser que l’on pourrai tout aussi bien se mettre en quête d’une nouvelle « matrice » 
de pensée11, tant nos horizons actuels sembles bornés, pour imaginer un avenir à la hauteur des 
plus grands et beaux rêves de l’Humanité. 
 C’est à une de ces sources du renouvellement imaginaire que nous désirons vous convier. 
A l’aventure hippie des années soixante occidentales, qui elle aussi s’est attachée à la 
redéfinition d’une utopie à la fois politique et spirituelle, puis s’est mis en tête de l’expérimenter. 
 
1- Le « trajet anthropologique » 
 La notion de trajet anthropologique forgée par Gilbert Durand permet de souligner 
comment l’enracinement des représentations collectives, et donc des utopies, s’effectue à mi-
chemin entre la création de l’individuel et du collectif, social ou culturel. Il existe comme un 
perpétuel va-et-vient, un incessant échange, entre ces deux polarités : l’homme et l’Humanité, ou 
l’individu et la Société pour l’invention des symboles et la création des images qui font sens par 
la suite pour les collectifs et leurs successions dans le temps. 
Le « trajet anthropologique » peut ainsi mettre en contexte les deux niveaux différents de 
l’imaginaire car il désigne effectivement : « cet incessant échange qui existe au niveau de 
l'imaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations objectives émanant 
du milieu cosmique et social »12 pour le processus d’élaboration des représentations. 

                                            
11 Gloria Kirinus, « Tempo de maradigmas », table ronde au XVe Congrès International de l’Imaginaire, à 

Recife, Brésil, 7-10 octobre 2008, « L’Imaginaire de l’enveloppement/développement ». 
12 Gilbert Durand, Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire, Paris, Dunod, p. 38. 
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 La notion incline donc à penser que le développement des représentations oscille bien 
entre les deux pôles, micro, l’homme, et macro, la société, ou la culture. Gilbert Durand insiste 
bien pour préciser combien ce processus se retrouve même au niveau du langage et des 
expressions utilisées : « ce va-et-vient incessant qui existe entre le conscient individuel (qui 
énonce, sinon écrit son texte), et l'ensemble des intimations contextuelles de l'environnement et 
de la société »13. 
 
2- L’utopie, la philosophie et les pratiques hippies 
Une utopie globale 
 L’utopie hippie contient déjà cette double perspective micro/macro nécessaires aux 
représentations collectives. Toutes les valeurs et leurs définitions s’expriment à l’échelle de la 
plus petite dimension possible, l’homme, pour se développer logiquement, par cercles 
concentriques, à ses différents collectifs d’appartenance proches (la petite communauté de vie) et 
lointains (le réseaux, les rassemblements, la société). 
 En effet, l’utopie prend pour point de départ la dimension microsociale : l’homme. Elle 
vise la transformation, le changement ou le développement harmonieux de l’être humain. Cette 
transformation est un développement de « soi » : il s’agit de franchir les portes de la perception, 
se libérer du carcan social, de libérer sa sexualité (Reich), pour advenir en être humain libre, 
souverain, heureux, en paix avec lui-même et les autres. Comme en politique, il s’agit également 
de vivre harmonieusement avec les autres peuples, et ne plus faire la guerre au Vietnam, par 
exemple. 
 La première clé de voûte de la philosophie hippie repose sur l’expérience sensible ou 
sensorielle14 de la liberté individuelle, et de la paix intérieure, dont l’expression et la définition 
seront cherchées du côté des philosophies mystiques orientales qui l’ont plus remarquée que leur 
propre culture, et décrite comme l’état de Bouddha ou de Nirvâna. Mais cette conception de 
l’humain perçoit d’emblée l’individu comme en interaction avec les autres, en interdépendance 
avec les autres. Toute la théorie de T. Leary, résumée dans le slogan « Turn in, tune in, drop 
out »15, signifie effectivement comment se changer soi pour être pleinement avec les autres : se 
brancher, s’accorder, laisser tomber. Il s’agit de décrire une méthode, le moyen de se déprendre 
des routines quotidiennes, d’abandonner ce qui est trop lourd, pour vivre sa vie pleinement. La 
première étape consiste ainsi dans l’expérimentation excessive de soi, et réside principalement 
dans la pratique des drogues psychédéliques, plus spécifiquement hallucinogènes, car elles sont 
propices à l’expérience de l’extase. Or c’est bien la pratique de l’extase, qui permet d’approcher 
cette expérience sensible et magique de la connaissance pleine et entière de soi et des autres. T. 
Leary en définit ainsi les termes : « Turn in » : se brancher, ou même en langage familier se 
livrer – à la police – ou extérioriser, matérialiser, exprimer ses nouvelles perspectives intérieures 
(…) ; « Tune in » : s’accorder, se mettre à l’écoute, ou devenir sensible aux désirs et multiples 
niveaux de conscience ainsi qu’aux embrayeurs spécifiques qui permettent d’y accéder (…) ; 
« Drop out » : laisser tomber, abandonner – ses études, sa famille – pour avoir confiance en soi, 
ou s’engager dans la voie de la mobilité, du choix et du changement, découvrir sa propre 
singularité.  

                                            
13 Gilbert Durand, Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire, Ibidem, p. 165. 
14 Francimar Arruda (LISE-UFF), « As raízes primordiais do simbólico e do mítico no imaginário do 
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Mais toutes les autres expériences sensibles de même type, voyages chamaniques, transe de 
création, dont transe poétique comme Paul Valéry dans « Le cimetière marin » ou comme Arthur 
Rimbaud lorsqu’il « fixe des vertiges », ou transes extatiques des états de Nirvâna et Bouddha, 
semblent induire ces états modifiés de conscience recherchés par les hippies, et auxquels on 
accède aussi par des pratiques ancestrales de l’ascèse, ou de la concentration, de la méditation, 
ou encore comme dans le yoga, par les simple ralentissement et suspension du souffle, ou enfin 
grâce à l’écoute de musiques privilégiées traditionnelles16, et ici réinventées par les sonorités 
psychédéliques.  
 La notion de « sentiment océanique », introduite par Romain Rolland, et développée par 
Sigmund Freud, permet de se faire une idée de cet état à la fois physique et mental provoqué par 
l’expérience de l’extase ou des états de Nirvâna et Bouddha. Le sentiment océanique est 
justement utilisé par Régis Airault, médecin psychiatre à l’ambassade de France en Inde, pour 
décrire et faire face en première ligne, au choc culturel provoqué par la rencontre -et le décalage 
- des touristes occidentaux avec l’étrangeté de la culture indienne. 
Pourtant par un retour surprenant, le « sentiment océanique » repris à Romain Rolland qui 
l’utilisait pour décrire l’aptitude naturelle à une certaine « dilation ou expansion du moi », 
retrouve ses racines. En effet, cette notion lui a été inspirée par Ramakrisna, qui reprend dans la 
philosophie des Védas (les plus anciens textes de l’hindouisme) la métaphore vague/océan pour 
expliquer les notions de conscience personnelle («atman» en sanskrit) et de conscience supra-
personnelle («brahman»). En effet, et surtout pour la culture occidentale prônant 
l’individualisme, «L’âme individuelle est à l’âme universelle, ce que la vague est à l’océan. 
Ignorante, elle ressemble à une vague qui se croirait indépendante des autres, se soulevant de son 
propre effort et retombant par sa propre faiblesse »17. Mais, éclairée par l’enseignement spirituel, 
l’âme individuelle comprend qu’elle doit abolir toute frontière entre soi-même et l’autre. Alors la 
vague consent à s’écouler «dans les autres vagues et à s’enfler d’elles en retour, toutes 
pareillement traversées par perpétuel flux et reflux d’un même soulèvement»18. 
Tandis que pour les voyageurs occidentaux cette sensation océanique reste intraduisible, 
difficilement verbalisable, et provoque des sentiments de vertige et de perte, ces signes extérieurs 
sont alors diagnostiqués comme une expérience qui fait défaillir l’entendement, rend la parole 
balbutiante, submerge la personne. Pourtant, elle est décrite dans d’autres cultures comme un 
afflux de joie, un soudain émerveillement, l’impression d’accéder à un savoir universel. C’est 
alors le sentiment d’une plénitude, d’être pleinement vivant, totalement libre, de ressentir 
l’appartenance universelle, de se percevoir comme élément parmi les éléments, qui prévaut. 
Cependant une expérience de ce type qui reste susceptible de provoquer deux types d’état sur les 
occidentaux, soit l’émerveillement, soit l’effroi devant le sacré constitue aussi la définition 
minimale du « sacré » ou sacré sauvage selon Durkheim et Caillois. 
 La même idée d’un développement de l’humain, du « petit soi », en interaction avec les 
autres, et avec le tout, le « grand soi » parcourt bien toute la philosophie hippie. De même, dans 
l’idée de « l’enveloppement », ou du développement de soi en contexte, c’est tout le lien social 
avec les groupes d’appartenance et les entrelacs ou interactions de la culture, issue de la 
perspective des sciences humaines qui est rappelée et soulignée. Idée de « l’interdépendance », 

                                            
16. G. Lapassade, La Transe ; G. Rouget, La Musique et la transe, Paris, Gallimard, 1990. 
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plus complexe et plus juste, que la seule relation de « dépendance », telle que l’a souligné Edgar 
Morin, idée du « soi » en contexte de l’Interactionnisme Symbolique, de Goffman et Mead. 
 
 Parallèlement, l’expérience des substances psychédéliques conduisait aussi à cette 
expérience phénoménologique du « moi » dissocié ou diffracté, puis réunifié. L’expérience de 
l’extase a donc permis l’ouverture à des espaces inconnus, oubliés de la culture occidentale. En 
manifestant notamment et à nouveau une idée de l’amour sans conditions, total, cosmique ou 
universel, la philosophie hippie a permis ainsi de réintégrer en une seule devise, les schèmes 
d’anciennes religions, et les schèmes les plus divers de l’imaginaire qui explosait dans les années 
60 : néo-tribalisme, néo-rousseauisme, néo-fouriérisme, révolution sexuelle, attrait pour 
l’Orient19. 
 Le modèle de la philosophie hippie se présente comme un modèle complet de 
représentation, (utopie, philosophie, idéologie et modes de vie), avec une partie relevant de 
l’utopie (schéma idéal de société à naître) et une partie relevant de l’idéologie (part de l’utopie 
réalisée et vérifiée érigée en règles), et le tout (holisme), merveilleusement et logiquement fondé 
sur une seule idée, un seul schème ou mythème, l’amour. En effet, tout le mouvement hippie 
peut se résumer en une seule devise bien connue jusqu’à aujourd’hui : «peace and love», ou 
«make love, not war». Car l’amour, est surtout l’amour comme forme de lien social, opposé aux 
rapports de polémologie, permet en effet de résumer un idéal du lien social, décliné ou développé 
ensuite selon les différentes échelles mises en évidence : du théorique au pratique, de l’être 
humain, le soi, à l’humanité, le grand Soi, et selon tous les cercles concentriques symbolisant les 
collectifs d’appartenance. 
 Ainsi, l’amour dépoussiéré du christianisme et du romantisme se décline tout de même au 
plan religieux ou de la Nature, comme une forme de l’amour mystique ou cosmique. L’amour se 
décline aussi sur le monde social, l’amour des autres, sur l’environnement naturel, l’amour de la 
nature, du naturel, l’environnement culturel, mais aussi social, l’amour des autres nations, des 
autres peuples. Surtout lorsque ces peuples sont opprimés par la modernité, comme les hippies, 
comme les Peaux-Rouges, les Noirs, les Wiets, … Si les hippies appellent l’Afrique et l’Inde, 
continents-berceaux de l’Humanité, Mother Africa20, Mother India, c’est parce qu’ils y puisent 
leurs visions de paradis, et de temps harmonieux et suspendu. Ils rendent déjà hommage aux 
premiers peuples de l’Humanité, martyrs de la modernité conquérante, arrogante. L’amour est la 
règle d’or de la petite communauté de vie qu’ils se sont choisis par affinité, et de la grande 
communauté festive des regroupements saisonniers, pour les grands concerts de musique pop et 
rock. L’amour est la base qui permet de réinventer les rapports sociaux au quotidien, et 
d’inaugurer quelques nouvelles pistes de l’amour collectif et de l’amour des collectifs. Même les 
femmes, les « sisters », dans un mouvement où chacun s’appelle « sisters-brothers », et même 
s’il reste à nuancer entre les pratiques toujours en retard sur la théorie… Les sisters seront bien 
traitées à égalité, grâce à cette philosophie de l’amour inconditionnel, pour l’être humain quel 
qu’il soit… 
 L’utopie hippie aboutit ainsi de proche en proche, et par cercles concentriques, à la 
dimension macro sociale de l’amour de l’Humanité. Cette dimension macro-sociale alliée au 
niveau microsocial, et reliée à de multiples plans, donne à la philosophie hippie la dimension 
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globale d’une pensée « holiste ». En effet, la conception holiste de l’utopie/philosophie hippie, 
est sans doute liée aux contacts nombreux et directs grâce à leurs voyages en Inde, au Maroc, et à 
l’héritage spirituel des sources traditionnelles des religions anciennes, archaïques. Les notions 
comme le développement du grand « Soi », ou la référence au bouddhisme, comme le 
« sentiment océanique » décrit par J.-B. Airault, qu’ils ont retrouvé du côté de l’Orient existait 
pourtant dans leur propre culture occidentale, comme la philosophie d’Auguste Comte et surtout 
la religion de l’Humanité. 
 Néanmoins ils ont retrouvé le chemin d’une pensée holiste ou pensée globale, qui 
réfléchit toutes les instances de la vie sociale en une même forme, en un même mouvement. 
Cette forme de pensée reste fortement cohérente sur le plan analytique, où les mêmes schèmes 
définissent les différentes instances. Comme dans la philosophie hippie où l’amour se décline sur 
les différents plans de l’existence sociale, comme un même schéma d’existence du lien social. 
L’amour définit la substance du lien religieux comme l’extase mystique et cosmique.C’est aussi 
l’amour qui définit la relation politique, comme la paix entre tous les peuples, et la douceur de la 
parole pour le règlement des conflits. L’amour définit le plan économique, comme celui du 
partage, et du dénuement (contrairement à l’accumulation égoïste de la société marchande et 
guerrière). 
L’amour définit aussi et enfin les plans de l’esthétique : de soi (les « beautiful peaple »), de 
l’environnement, re-naissance de la beauté du « naturel », de mère Nature, de Gaïa la Terre ; et 
du lien social, esthétique de l’esprit collectif et communautaire, du néo-tribalisme/universalisme, 
vénération des collectifs, …et des réunions de toute sorte.  
 
Un agir local 
 Le système de valeurs du mouvement hippie a finalement moins retenu l’attention que ses 
nombreuses manifestations ferventes et colorées. En effet, l’utopie hippie impliquait une 
dimension de l’action, et ce fut d’emblée une utopie en actes. « Do it ! » clame Jerry Rubin, et 
des milliers de jeunes quitteront leurs familles et leurs écoles pour partir vivre dans des 
communautés hippies. 
 La théorie de l’agir hippie contient les mêmes déclinaisons sur l’axe macro-micro social 
et culturel que leur utopie/philosophie. Une dimension première et micro-sociale de l’agir : agir 
sur soi, action qui rétroagit immédiatement sur l’environnement, et sur un mode plus macro-
social de l’action. Un agir en collectifs, ou un mode de vie au quotidien dans de petites 
communautés, et de grands de rassemblements festifs, le temps de manifestations politiques, ou 
de festivals de musique pop, rock, et psychédélique, acid rock, etc… Comme l’amour peut être 
la valeur centrale qui symbolise leur philosophie, la fleur pourrait résumer et symboliser leur 
style de vie et penser. Le « flower power » ou pouvoir aux fleurs s’exprime dans l’esthétique par 
la mode vestimentaire, les parures de chevelure à base de fleurs et guirlandes fleuries ; ou se 
décline sur le plan thérapeutique, comme le pouvoir des plantes, et les hippies lancent la mode de 
la phythotérapie, et les huiles essentielles… 
 Le « nature, naturel » s’applique dans la définition de la beauté, comme dans celle de la 
politique, « ailée », pure et transparente. Le « flower power » comme le pouvoir des fleurs, de la 
paix sur la guerre, de la douceur de la parole sur la violence, le vieux rêve politique occidental de 
la démocratie, tout se discute avec une parole « ailée », dans la philosophie occidentale, de 
Platon, jusqu’à Castoriadis. Les premières manifestations politiques s’affichent contre la guerre 
au Viet Nam, ce sont des manifestations non violentes contre la police, mais vaillantes 
néanmoins, avant l’escalade de violence et de répression. Les modèles politiques revendiqués 
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prennent pour personnages, le pasteur noir Martin Lutherking, ou le Mahatma Ghandi, et leurs 
qualités de douceur, non-violence, patience, et persévérance. 
 La nécessité de vivre ensemble pour les hippies découle donc à la fois de la philosophie 
du mouvement, se « libérer », au sens propre et figuré, pour être en mesure — et démesure — de 
faire la fête et vivre pleinement leur mode de vie au quotidien sous psychotropes, tous ensemble, 
avec leurs frères et soeurs. Il convient donc et aussi de travailler, mais le moins possible, pour ne 
pas perdre sa vie à la gagner, mais travailler juste le nécessaire pour vivre, et partager ensemble 
cette lourde corvée. Il s’agit donc de se dégager des contraintes externes, qu’il s’agisse des 
contraintes économiques, ou de la réaction de rejet social que le mouvement a fini par susciter 
dans les sociétés occidentales en pleine montée des Trente Glorieuses. Vivre en communauté 
apparaît donc aussi comme un acte politique. « Rassemblement d’individus résolus à vivre en 
commun une vie différente de celle que leur propose la société dont ils sont issus »21, la 
définition de la communauté reste celle de la revendication d’une vie alternative. Ainsi doit être 
interprété la rupture de tous les jeunes gens qui quittent alors leur famille, leur école, leur emploi, 
pour fonder une communauté. Des groupes se rencontrent, sympathisent, fusionnent et décident 
de vivre ensemble, réinventant leurs propres règles et coutumes locales sur un schéma 
philosophique plus général. 
Au départ, la règle du refus de toutes contraintes, « se libérer », procède sans doute concrètement 
de la nécessité d’une expérience de l’extase sans contraintes, ou de la « jouissance sans 
entraves », dans la version française plus politisée des « enragés » de Nanterre en mai 68. Une 
philosophie qui implique donc le refus du travail, mais du travail prométhéen, « principe même 
de la contrainte », « ennemi de la vie, de la création, de la communion »22. Pourtant les hippies 
aménagent bien des ruines, des fermes, des squats, des villages, des quartiers entiers, comme 
celui de Christiana à Copenhague, et concilient, au moins pour un temps, amour, travail et 
liberté. Preuve, finalement, que leur énergie a pu être domestiquée, ou capitalisée, incorporée à 
des marchandises, même si la culture occidentale et son exigence de productivité eut bien du mal 
à supporter, par ailleurs, cette dépense et ce gaspillage inutiles en fêtes et débauches orgiaques. 
Il s’agit cependant bel et bien d’un ethos, d’un principe moral rigoureux fondant un ensemble de 
valeurs éthiques, le « credo » des nouveaux communards, qui contient un ensemble de valeurs, 
même s’il apparaît pêle-mêle au premier abord, alliant la liberté sexuelle, l’érotisme, les rapports 
interpersonnels, l’ésotérisme, l’écologie… 
Le principe de départ, la libération par l’amour, se décline sur un ou deux plans, avant d’être 
décliné logiquement sur tous les autres. Bientôt les idées hippies organisent au mieux ces 
différentes sources qui inspirent les nouveaux modes de vie collectifs. Le mouvement fait alors 
des alliances avec d’autres minorités critiques et revendicatrices, elles aussi en quête d’un statut 
social moins stigmatisé, si bien que « se multiplient les sous-cultures sous-tendant des sous-
pouvoirs potentiels (Black Power, Red Power, Ethnic Power) ou métaphoriques (Flower Power, 
Green Power) »23. Le recours aux sources traditionnelles se précise également, recherchant dans 
différents modes de vie, naturel et tribal, des exemples à imiter. 
« Ainsi s’affirment les micro-sociétés, restaurant des formes primitives ou traditionnelles de 
pouvoir : nostalgie de la “mère Afrique” et du tribalisme africain, nostalgie de la vie tribale à 
l’indienne, développement de “familles” et de “communes hippies” […] Ainsi apparaissent de 
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nouvelles formes sociales, reconstituant en quelque sorte la “famille étendue” voire la tribu des 
sociétés traditionnelles. Et, “communes”, “colonies”, “collectifs”, “communautés”, 
“coopératives”, “familles”, “groupes d’affinités” se multiplient alors »24. 
Le mouvement se fait reconnaître non seulement comme une sous-culture, mais, bientôt, comme 
une « contre-culture », parce qu’il propose des solutions alternatives : la vie en communauté 
étant la principale, mais aussi le retour à la nature, le décloisonnement du système social etc. Le 
mouvement se découvre des prédécesseurs au XIXe siècle avec les mouvements libertaires 
américains et français. Si ceux-ci présentent un ethos plus centré sur la liberté que sur l’amour, 
ils fondent aussi la vie en collectifs autonomes, comme objectif et moyen de la liberté et du 
bonheur collectifs. Les communautés libertaires américaines du XIXe ont, de fait, les mêmes 
principes que celles des hippies du XXe siècle. Ronald Creagh les résume ainsi : «la conscience 
humaine se fonde sur une sympathie naturelle pour ses semblables, se développe dans la 
confiance mutuelle et la connaissance intime d’autrui et permet, dans un cadre communautaire 
convenable, de réaliser le bonheur social»25.  
Mais, que communautés libertaires américaines soient warreniennes, quakers, Home (une 
communauté anarchiste de l’Ohio), ou mormons austères ou encore anarcho-socialistes, ces 
communautés ont compté plusieurs centaines de personnes, et elles seront mieux accueillies, et 
surtout, elles auront une durée de vie de deux à trois fois supérieure à leurs descendantes des 
années 60 et 70. Finalement, elles représentront de véritables colonies de peuplement, de travail, 
d’éducation et de culture, pour de nombreuses et longues décennies26.  
Pour les communautés hippies, Benjamin Zablonski, de l’université de Californie, a calculé qu’il 
y aurait eu aux Etats-Unis, quelques 3000 communautés de dix à vingt personnes, à la fin des 
années 60 et au début des années 70. En France, où les grandes années des communautés sont 
plus tardivement, les années 1971-1973, une population de 50 000 personnes vivant, l’été, en 
communauté, a pu être dénombrée, pour une population permanente de 5000 à 10 000 hippies. 
Mais, au-delà des chiffres, domine l’impression que ces « communards » des sixties et des early 
seventies s’éloignent vite du modèle décrit ci-dessus, et partent en ordre dispersé, ou s’en vont 
expérimenter diverses approches de l’existence communautaire ou tribale. A la dispersion 
géographique, répond aussi une mise en œuvre, par chaque petite communauté, de ses propres 
ressources en matière d’amour et de partage, ce qui donne lieu à une mosaïque 
d’expérimentations diverses.  
Ainsi autour de Taos, au Nouveau Mexique, où les freaks, les hippies américains, se sont 
massivement installés, chaque petite commune détient son propre mode d’organisation  : les 
Crashs Pads sont plutôt des « auberges espagnole »”, ou des lieux de passage ; mais il y a aussi 
des communes agricoles comme New Buffalo ; ou des communautés mystiques comme la Lama 
Fondation ; des communautés sexuelles, où l’échange sexuel est la règle obligatoire ; des 
communautés politiques comme « 1984 » de Paul Goodman ; et même des communautés 
capitalistes, tel Lorient centré sur l’agriculture27. 
Il existe de nombreux types de communautés, et de nombreux types de hippies au regard les uns 
des autres : 

                                            
24 Ibidem. 
25 Ronald Creagh, Laboratoires de l’utopie, les communautés libertaires aux Etats-Unis de 1825 à nos jours, 

Paris, Payot, 1983. 
26 Ronald Creagh, Ibidem 
27 J.-P. Bouxyou et P. Delannoy, L’avanture hippie, Paris, 10/18, 2004. 



 30

 « Comme le Haight-Ashbury, le Wheeler’s Ranch, Olema ou Huerfano Valley, Shawnee attira 
“les meilleurs et les pires des hommes”, pour reprendre l’expression de Steward Brand qui a si 
bien décrit les contradictions majeures de ces communautés hors la loi. Il y avait des drogués et 
des beatniks en bout de course vivant de l’aide sociale, des fermiers qui vivotaient, des 
chasseurs, des prêcheurs, des pèlerins psychédéliques, des planteurs de marijuana, des apprentis 
chamanes, des artisans, et même un fabriquant de carriole Amish — tous des sortes d’âmes 
cherchant de nouvelles vies et un espace dans lequel se réinventer. Haut en couleur, de 
différentes races et indéniablement “autres”, les nouveaux arrivants tiraient sur les services 
sociaux comme les fermiers qui ne faisaient confiance qu’à eux-mêmes n’avaient jamais daigné 
le faire »28. 
Les différents types et styles de vie dans les communautés sont si différents qu’ils semblent 
parfois contradictoires entre eux, et entraînent de toutes les façons l’opprobre de leur 
environnement immédiat, ici les fermiers américains. Une même diversification est observable 
du côté français où différentes communautés s’installent en Ardèche, dans le Gard, en Haute-
Ariège, dans quelques vallées alpestres. Ces installations peuvent-être facilitées par les petites 
annonces publiées dans la presse parallèle ou la free press. Elles ont laissé dans la mémoire des 
initiés les noms de hauts lieux de pèlerinage : Rochebesse, Gourgas, Le Bosc.  
Les hippies français adoptent eux aussi différents modes de vie et d’organisation : campagnardes 
ou urbaines, militantes au Larzac, primitive pour réinventer la vie à l’indienne avec les Tippees 
en Ariège ; traditionnelle sur le modèle médiéval des compagnons, ou religieuse comme Lanza 
del Vasto et la communauté de l’Arche. 
 Mais dans chaque communauté, il s’agit d’appliquer une utopie, d’agir au quotidien. 
Inventer une culture et la partager. La pensée en réseau et la conception holiste permettent ce 
déploiement en termes de réseaux géographiques, et de réseaux temporels, si l’on considère les 
sources lointaines ou proches, puis les nombreux héritiers de ces petites communautés. Ainsi, la 
vie en communauté, bien que très diverse et chamarrée, reste toujours fondée sur les mêmes 
schèmes, amour (décliné sous toutes ses formes), simplicité, et pour le mode économique, 
partage et récupération et/ou auto-production. La petite communauté de vie fonde le cadre de vie 
et de référence. Tandis que la grande communauté festive, que l’on rejoint pour les grands 
concerts et les grands festivals, permet un ressourcement périodique, des idées, des relations, des 
échanges en général. 
Pourtant, il faut souligner que dès la fin des années 70’s, les enfants fleurs se sont évanouis dans 
la nature. En effet, dès les later seventees, le mouvement hippie est déjà terminé. Fulgurance 
d’un mouvement d’une dizaine d’années seulement, deux ans pour le movement américain, 
1968-1969, avant qu’il ne quitte le quartier Haight Ashbury, et dix ans, en tenant compte des 
premiers essaimages des vies en communautés. 
 Que sont-ils donc devenus ? Désintégrés, par leurs vies dissolues, ou intégrés, et rentrés 
dans le rang, l’histoire de leurs échecs est déjà une toute autre histoire… Rapidement tout de 
même, car il reste sans doute des « congères » qui se développeront ensuite, mais c’est aussi une 
autre histoire29… C’est en recherchant des alliances, et alors qu’ils sont déclarés délinquants et 
leurs produits prohibés par les autorités publiques, que les hippies ne rencontreront plus que la 
violence. Violence de la réaction du contexte car les sociétés occidentales restent hostiles, et la 
répression des enfants fleurs est facile. Mais violence aussi, des contradictions internes qui 
restent nombreuses. Violence des produits de substitution qui succèdent aux “gentils” 
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hallucinogènes. Violence des autres catégories sociales opprimées qui leur reprochent leur 
manque de combativité : rupture avec les Noirs, avec l’épisode les Blacks Panthers, rupture avec 
les femmes qui « s’émancipent » et fondent leur propre mouvement, et naissance du féminisme 
des 70’s… 
 
3- Un modèle pour le développement/enveloppement durable 
 La notion de « l’enveloppement »30, telle qu’elle est portée à notre réflexion, retient 
effectivement la nuance de « l’interdépendance » de l’humain avec autrui, avec son 
environnement proche et plus lointain. Considérant alors l’homme, comme le pôle micro du 
développement/enveloppement durable, comme son centre, il est alors possible d’envisager un 
modèle de développement/enveloppement durable qui gagne toutes les autres dimensions de son 
environnement proche et plus lointain, par cercles concentriques. 
 Si, aujourd’hui encore, toutes les techniques de « développement personnel », comme le 
coaching, restent centrée sur l’ego, c’est que dans l’univers de valeurs du libéralisme, la 
compétition à tout prix ne permet pas d’envisager Autrui comme un « environnement » 
pacifique, mais plutôt d’emblée comme un compétiteur agressif. 
 La notion de développement/enveloppement durable permet ainsi d’entrevoir l’Humanité 
et sa biosphère, la planète Terre, comme l’autre pôle, macro, du changement humain et 
civilisationel. Il se trouve que la prise de conscience que le développement économique, ou le 
modèle de la mondialisation, est en train de conduire à la paupérisation du plus grand nombre, 
est récente et peu répandue. Pourtant, l’idée d’un « développement insoutenable » fait lentement 
son chemin pour décrire les résultats contradictoires engrangés par la modernité et le mode de 
production capitaliste mondialisé.  
 Les différentes critiques de la mondialisation mettent à présent en évidence que ce mode 
de développement ne conduit pas à la croissance économique, mais tout au contraire à la 
vulnérabilité du plus grand nombre. La mondialisation n’a pas renforcé les démocraties, mais 
tout au contraire elle permet la concentration des pouvoirs pour les multinationales, d’où la 
détérioration des équilibres, des échanges, de l’environnement (par exemple comme les effets de 
la monoculture intensive). La mondialisation n’a pas renforcé la paix entre les Etats, mais tout au 
contraire elle provoque de la contestation de la part des populations défavorables à ces politiques 
dans leurs propres Etats. Depuis 2008, ces critiques sont renforcées par la crise financière 
internationale, prouvant d’une part que le marché ne possède toujours pas ses propres 
mécanismes de régulation, et soulignant d’autre part le vieil adage d’une société bloquée où « on 
ne prête qu’aux riches ». 
 Une critique interne apparaît même au sein des propres institutions économiques du 
marché – Marché - , puisque dès 1995, au sommet d’Halifax au Canada, le G7 demande à la 
Banque mondiale, au FMI et à l’OMC un « développement durable » pour les pays pauvres. 
Même le Président de la Banque mondiale, et le courant néo-libéral proposent l’idée de 
« développement intégré ». En effet, de nouvelles modalités au « développement » économique, 
voire des modèles de fond sont recherchés. Si les années 80 pensent encore le modèle du « tout 
Etat », les années 90 s’engouffrent « sans complexes » dans « le tout marché ». Même Jacques 
Attali continue de réfléchir à « comment libérer la croissance », en oubliant le simple « principe 
de précaution », inventée par la société du risque elle-même. Aujourd’hui, et compte-tenu des 
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échecs cuisants de la réalité objective, les politiques économiques s’accordent prudemment sur 
un modèle « Etat/marché » à la recherche d’un bon équilibre. Un bon équilibre, une 
interdépendance entre différentes variables désormais trop visibles, et qui permettrait de relever 
pêle-mêle tous les défis contemporains : assurer un environnement stable et durable pour les 
futures générations, générer des institutions inclusives et non excluantes, financer tous les 
programmes nécessaires, aider l’empowerment (renforcer) le pouvoir des pauvres par le micro-
crédit, l’autonomie des femmes, etc. 
 De nouvelles théories de la croissance découvrent de nouveaux facteurs à côté des seuls 
facteurs en termes de capital financier, comme le capital humain par exemple, que les théories du 
développement avaient oublié. Si le marché a ses propres failles, c’est l’État qui est désigné pour 
réintroduire la nécessité des facteurs humains et civilisationels dans le développement 
économique. C’est l’idée de la « durabilité », qui permet de réintroduire une éthique de la 
responsabilité des générations présentes vis-à-vis des générations futures.  
 Amartya Sen, économiste indien travaillant sur les famines, propose une critique fondée 
des théories économiques libérales31 : certes, elles se proposent de maximiser l’utilité totale de 
tous. Mais, ce qui masque en réalité que l’utilité de chacun est loin d’être satisfaite. De plus, ce 
qui est défini comme procurant le bien-être matériel de tous, s’effectue en dehors de toutes fins 
morales ou/et ne tient pas compte des nuances morales de chacun. 
 La notion de « développement durable »32, est déjà un mot valise, c’est-à-dire avec un 
immense champ lexical, forgé au fil des années et des critiques du mode de développement 
insoutenable : préserver les ressources naturelles, préserver la bio-diversité, donc le biotope, et 
désormais préserver le capital humain, donc l’humanité. La notion contient même des 
connotations politiques, car seule la démocratie participative permet aux citoyens de s’impliquer 
pour établir la définition claire d’une éthique de la croissance durable. Et la notion a construit 
une conceptualisation ou une théorie de la « croissance soutenable », encore appelée 
« décroissance ». 
 Soutenable, durable, humaine, la croissance ne peut être qu’une pratique de décroissance. 
« Décroissance soutenable » ou « décroissance conviviale », plus rarement « décroissance 
sereine » ou « décroissance supportable », et même « a-croissance », les idées et les mots sont là, 
grâce aux théoriciens comme Serge Latouche, Paul Ariès. Mais que faire au plan concret? La 
notion de décroissance continue son exploration avec les mouvements dits « décroissants » qui 
reposent, au plan théorique et politique sur la notion de décroissance, et au plan concret sur des 
projets qui visent à favoriser ou à amplifier; les démarches dites de « simplicité volontaire », de 
type collective et de type individuelle. 
 Il s’agit d’inventer et de favoriser au plan collectif les projets qui s’opposent au modèle 
de l’économisme ou de la mondialisation. Envisager autrement la nature des investissements, et 
le fonctionnement des échanges tant sur le plan national qu'international notamment par une 
« relocalisation » des activités économiques, notamment agricoles. Il est nécessaire d'inventer un 
nouveau mode de développement économique, qui ne passe pas par la recherche de la 
croissance, mais prenne comme base une décroissance des dépenses énergétiques, dans une 
perspective de durabilité. 
 Inventer et favoriser au plan individuel la démarche dite de « simplicité volontaire ». Des 
marches de la décroissance ont été organisées pour renouer avec les marches de désobéissance 
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civile comme « La Marche du Sel » menée par Mohandas Karamchand Ghandhi. Une tout autre 
organisation politique et sociale, dans laquelle les loisirs sont valorisés à la place du travail, où 
les relations sociales priment sur la production et la consommation de produits jetables inutiles, 
voire nuisibles. Entamer le processus de réduction de l’empreinte écologique de l'activité 
humaine et du niveau de vie des populations des pays les plus développés, traduite sur le mode 
volontariste par la démarche de « simplicité volontaire ». 
Oui mais que faire concrètement, individuellement et dès à présent pour modifier les attitudes de 
consommation individuelles et occidentales? Il ne semble rien de plus que les attitudes 
d’économies préconisées il y a à peine trois générations dans les familles occidentales, par les 
vieux conseils de nos « grand-mère »: ne pas gaspiller en général, ni l’eau, ni le carburant, (vélo, 
co-voiturage), jeter utile, recyclage des poubelles, manger bio et végétarien, etc… 
 
Conclusion : vers une décolonisation de l’imaginaire 
 Comme l’explique l’anthropologue Marc Augé, la mondialisation est aussi une 
colonisation de l’imaginaire occidental33, puis du reste du monde, qui se sont engouffrés dans le 
paradigme du « tout marchand », et de ses conséquences en terme de croissance insoutenable 
pour notre planète et même l’humanité. Comment procéder à la décolonisation de cet 
imaginaire ? Par une démarche de simplicité volontaire, qui n’est pas aussi éloignée de notre 
sensibilité occidentale moderne rationnelle et progressiste.  
L’imaginaire radical peut surgir à tout moment sur un fond culturel donné, pour inventer un autre 
horizon de vie, inventer une autre culture, inventer d’autres pratiques au quotidien. « Réinventer 
la vie ! », c’est possible, le mouvement hippie l’a fait, et en l’espace d’une dizaine d’années, il a 
inventé et réalisé un univers complet de sens et de significations, utopie, philosophie et surtout 
pratiques et réalisations.  
 Même s’il faut effectivement souligner avec Gilbert Durand, que les hippies n’ont peut-
être rien inventé du tout, mais simplement réactualisé et renoué avec des sources très anciennes 
de l’imaginaire occidental et ses propres représentations de la simplicité, de la spiritualité, de 
l’amour. Ainsi les structures minorées de l’imaginaire, ont-elles ainsi tendance à affleurer au 
plan social et resurgir des « congères » ou de l’inconscient collectif où elles étaient repliées. Pour 
Gilbert Durand, il est possible de remarquer dans la longue période d’hégémonie de l’imaginaire 
occidental de type héroïque, quelques affleurements le l’imaginaire nocturne et mystique. Le 
mouvement du franciscanisme, du romantisme, et enfin du New Age seraient de ce type34. 
Auxquels il semble possible d’ajouter le mouvement hippie. Tous, s’agrègent autour de la 
pauvreté essentielle, prônée par les franciscains et souligné par Nancy Mangabeira35. La trace 
des mêmes éléments mythiques ou mythèmes peut être retrouvée : la simplicité, la beauté, 
l’amour, de soi et des autres et de la Nature, de l’altérité comme un sentiment océanique. Autant 
de schèmes que l’on rencontre ici en Terre brésilienne, comme à chaque pas, incarnés et révélés. 
Mother Brasil, terre de l’expérience sensible et conceptuelle de « l’enveloppement » ! 
Martine Xiberras 
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La certitude de la catastrophe 
L’aversion postmoderne pour le risque 

Mondher Kilani (Université de Lausanne) 
 

La société contemporaine est confrontée au paradoxe que plus les risques alimentaires, sanitaires 
ou sécuritaires se réduisent ou sont mieux maîtrisés en son sein, plus l’exigence pour un risque 
minimum, voire nul, devient pressante. À l’acception classique du risque comme horizon de la 
mesure et du probable, on passe aujourd’hui à l’idée du risque comme menace, comme mal. 
Face au danger potentiel, et contrairement à la société traditionnelle, la société moderne semble 
avoir rompu l’équilibre entre la crainte (de la catastrophe, de l’anomalie, du désordre) et la 
confiance. L’anthropologue britannique Mary Douglas (1986) a vu dans le glissement du terme 
“danger” à celui de “risque”, le passage d’un domaine de médiation fondé sur le surnaturel et le 
divin, et reposant donc sur une instance collective, à un domaine où la responsabilité repose pour 
l’essentiel sur les épaules des seuls individus. 
Les considérations sur la catastrophe qui suivent sont tirées d’un ouvrage publié par l’auteur et 
intitulé Guerre et sacrifice. La violence extrême (2006).2 
Dans les sociétés traditionnelles, les systèmes d’“explication du malheur” et les pratiques 
sociales qui en découlent (sacrifices, pèlerinages, prières en tant que comportements 
d’évitement) ont pour effet de “donner du sens” aux événements afin de les dépouiller de leur 
caractère exceptionnel et d’intervenir sur le cours des choses. 
Délesté de toute métaphysique, le risque apparaît dans la société contemporaine comme un 
accident intolérable contre lequel il faut se prémunir par des moyens techniques. Dans un 
environnement hyper-productiviste et hyper-machiniste, il s’agit paradoxalement de se garantir 
contre tous les événements possibles. 
Toutefois, prévoir, comme le veut le “principe de précaution”, l’impact dans le futur d’une action 
ou d’une technique obéit non seulement à une exigence de sécurité hors d’atteinte, mais relève 
d’un paradoxe puisqu’il renvoie à l’ordre d’un savoir impossible. 
En effet, comme pour les techniques de la divination qui ne trouvent leur validation qu’après 
coup, la causalité scientifique ou technique elle-même ne se vérifie qu’a posteriori. Et quand 
bien même on pourrait savoir, le principe de précaution buterait sur la question que savoir n’est 
pas croire, ni donc prévoir. Nous savons les choses, mais nous ne les croyons pas 
nécessairement, à l’inverse, peut-être, de ce qui se passe dans les sociétés traditionnelles où non 
seulement on sait, mais on croit à l’avènement de la catastrophe et construit à cet effet des 
ripostes symboliques et pratiques. 
 
Il ne s’agit donc pas seulement de savoir, mais de vouloir, c’est-à-dire d’un véritable pouvoir 
collectif de transformation sociale. Il faudrait, selon Jean-Pierre Dupuy (2002) qui a pensé de 
façon originale et stimulante cette notion, avoir plutôt la certitude de la catastrophe afin d’agir 
pour qu’elle n’ait pas lieu. Une telle “science de la catastrophe” nous aiderait à mieux répondre 
aux menaces industrielles qui nous pendent au nez et à faire face à la panique qui nous guette. 
La certitude de l’événement catastrophique est caractéristique de plusieurs sociétés décrites par 
les anthropologues. Le désastre y est considéré comme un processus faisant partie de plus larges 
processus sociaux, économiques et écologiques. Chez les Nuers du Soudan, analysés par Edward 
Evans-Pritchard (1968), il n’y a ainsi pas de panique face à la perte de bétail, leur principale 
richesse. Ils connaissent les causes ou responsables des pertes (la nature, les maladies, les 
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razzias) et ont l’habitude des risques aléatoires contre lesquels ils se savent la plupart du temps 
impuissants à réagir efficacement. 
Autrement dit, les Nuers gèrent et assument la crise de façon collective et acceptent l’idée de 
perdre quelque chose. Que la catastrophe soit interprétée comme la responsabilité d’un dieu, 
d’un démon ou de la nature, elle suppose chaque fois une défense de la société. 
Face à la catastrophe, la société contemporaine développe quant à elle un type de prévention 
fondé sur la raison scientifique qui montre tout de suite ses limites. D’une part, cette prévention 
repose sur une mémoire qui ne peut fonctionner que sur la base de ce qu’elle a elle-même 
enregistré. De l’autre, elle se déploie dans un univers mental où la mémoire des catastrophes est 
trop courte et la prise en compte de leur surgissement futur marginale sinon totalement absente 
des consciences. 
Autrement dit, la prédictibilité de la science par rapport à la catastrophe ne pourrait produire 
véritablement ses effets que dans le cadre d’une société qui intègre dans ses représentations 
idéologiques les scénarios futurs de la catastrophe. 
En renversant les perspectives temporelles, une telle approche de la catastrophe tente de lire le 
présent dans le futur et non dans le passé, renouvelant ainsi la réflexion sur le risque et sur les 
comportements producteurs de destruction. 
 
La catastrophe de la vache folle 
Prenons un exemple concret pour illustrer ce propos. L’affaire de la “vache folle” est 
emblématique de l’attitude moderne face à la catastrophe (Kilani 2001). Elle démontre que nous 
sommes loin d’un renouvellement de notre perception de ce phénomène, enfermés que nous 
sommes toujours dans une perspective productiviste et une mentalité utilitariste. 
Mais tout d’abord, rappelons brièvement ce qu’est la maladie de la “vache folle”. Elle 
correspond à un ramollissement du cerveau de l’animal, victime de l’encéphalopathie spongieuse 
bovine (ESB) qui le condamne à une lente agonie. L’origine du prion, l’agent infectieux 
responsable de la maladie, a été détectée dans le régime alimentaire des bovins à base de farines 
animales. Le même prion est à l’origine de l’encéphalopathie spongiforme humaine ou maladie 
de CreutzfeldJacob (MCJ). 
On sait qu’en Europe, surtout, la maladie de la “vache folle” s’est traduite par un immense 
holocauste de millions de bovins. Une pratique justifiée par le “principe de précaution” dans le 
but de limiter la progression de la maladie. 
Or, bien au contraire, la maladie de la “vache folle” et la manière dont on a voulu résoudre la 
crise soulignent plutôt notre relation problématique à la nature, à l'animal et plus généralement 
au lien social. L’analyse d’une telle crise nous permet de dévoiler un certain nombre de logique 
de fonctionnement de notre système. 
Première proposition: La catastrophe de la “vache folle” et la destruction massive des bovins qui 
s’en est suivie est liée à la perversion de la raison sacrificielle dans une société dominée par la 
logique productiviste. 
Avec la crise de la “vache folle”, le bel ordonnancement construit jusqu'ici derrière les façades 
cachées des chaînes de production et des usines d'abattage s’est soudainement écroulé. Après 
avoir mis le plus de distance entre lui et l'animal sacrifié, l'homme moderne assiste au retour du 
refoulé et se trouve obligé, pour parer à la crise, d'immoler à son tour non pas une vache, mais un 
nombre considérable de vaches! 
La victime est ici rendue responsable de l'accident survenu. Elle est chargée de toute l'impureté 
de l'épidémie que l'on tente d'éliminer en même temps que l'animal. Voici, en effet, un marché, 
régissant tous les secteurs de l'économie et de la société, poussant au productivisme le plus 
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forcené et à la concurrence la plus féroce, qui par ses excès mêmes – la soumission de millions 
de créatures (bovins, ovins, gallinacés, porcins) à des régimes hautement stressants et toxiques – 
a produit la maladie de l'Encéphalite Spongiforme Bovine (ESB), mais qui dans un retournement 
spectaculaire accuse la vache d'être à l'origine de la maladie. 
La scène sacrificielle moderne consiste dans une pure destruction de millions d’animaux, dans le 
seul but de rétablir l'équilibre général et de produire de nouvelles victimes plus aptes à sauver le 
système économique. C’est assurément là la “part honteuse” qu’a diagnostiquée le philosophe 
français Georges Bataille (1949) pour caractériser l’irrationalité du système capitaliste qui détruit 
non pas pour produire du sens souverain mais pour assurer les lois du profit. 
Deuxième proposition: La catastrophe de la “vache folle” est révélatrice de l'autophagie 
généralisée de notre système. 
Il a fallu la crise de la “vache folle” pour dire, à travers la panique des industriels et des 
décideurs et l'angoisse des consommateurs, quelque chose d'essentiel sur notre système: son 
autophagie. 
Notre système de production et de consommation a créé et contribue à la pandémie par la 
connexion généralisée qu'il réalise entre les espèces. Parce qu'il a transformé la vache, à l'origine 
herbivore, en carnassière, la métaphore de l'anthropophagie revient hanter notre conscience. La 
viande rejaillit ainsi sur nous. Notre panique face à la “vache folle” nous renvoie 
inconsciemment à l'imaginaire du cannibalisme, cette pratique-limite, à travers laquelle une 
société expérimente, pour un instant et afin de mieux l'exorciser, les abîmes de son annihilation. 
Aujourd'hui, l'industrie et le commerce des organes et des substances animales, la greffe des 
organes aussi bien humains que d'origine animale, les techniques de procréation assistée, le génie 
génétique, la manipulation des protéines animales, marquent l'interconnexion généralisée à 
l'intérieur d'une espèce et entre les espèces, et bouleversent bon nombre de représentations 
symboliques s'agissant de notre relation au règne animal et végétal et à l'ordre social et culturel. 
Le caractère autophagique de notre système actuel tient à cet effet de retour sur soi, de plus en 
plus prégnant. En plaçant l'homme dans le circuit de l'utilitaire et du recyclable, la société 
utilitariste le transforme en une ressource consommable comme les autres. Les éléments du 
vivant deviennent des choses et, parmi ces choses, on compte non seulement les animaux mais 
aussi bien l'homme, ses organes, son sang. 
La pensée utilitariste se représente l'autophagie (les farines animales, les greffes d'organes, les 
produits cosmétiques à base de déchets humains, etc.) comme la solution rationnelle à nos 
problèmes. Le nourrissage des animaux à viande par des déchets d'animaux de la même espèce a 
été considéré comme le moyen le plus économique pour éliminer les déchets carnés. 
En fait, notre société moderne est la seule dans l'histoire à avoir pensé “utile” la dévoration de 
l'espèce par elle-même et des espèces entre elles. Cette pensée a inauguré un cycle infini de 
destruction et de recyclage généralisé qui transcende les espèces et les ordres. 
Troisième proposition: La crise de la “vache folle” souligne notre perception irrationnelle de la 
catastrophe 
La raison utilitariste semble incapable de répondre aux multiples scandales qui ont saisi la 
conscience des acteurs sociaux à la suite de diverses manipulations industrielles. Tous les 
éléments de la crise sont vécus sur le mode de la panique et de l'angoisse, selon une tonalité 
apocalyptique. Ce mouvement irrationnel n’est là que parce que la conscience rationnelle n'arrive 
pas à intégrer les éléments de la crise. 
L'idée d'une contamination généralisée de notre environnement quotidien s'insinue sûrement en 
nous. Mais ces catastrophes (virus du sida, prions responsables de l'ESB, virus d'Ebola, mais 
aussi glissements de terrain, inondations, coulées de boues, ouragans dévastateurs, tsunamis 
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meurtriers, etc.) que nous avons tendance à appeler abusivement naturelles sont en fait induites 
par nos technologies, notre système économique, notre mode de vie. La catastrophe n'est pas le 
langage de la nature, mais celui de notre rapport technique et symbolique à la nature. 
Tout compte fait, l'objet du scandale dans la “vache folle” c'est moins la transmission 
interspécifique d'une maladie dégénérative que le fait que l'on y contribue par l'ignorance dans 
laquelle nous sommes entretenus en tant que consommateurs et par l'indifférence coupable de 
l'industrie agro-alimentaire quant aux conséquences de ses manipulations technologiques et de 
ses calculs économiques. 
De la même façon, la transmission du virus du sida à travers les rapports sexuels ou la circulation 
des seringues, nous scandalise infiniment moins que la contamination des sujets par le sang 
infecté des banques officielles de sang. Ce qui nous scandalise dans l’affaire du sang contaminé 
c’est la priorité accordée par les responsables à la gestion du stock de sang et à sa rentabilité 
économique au détriment de la santé publique. 
Quant à l'accident atomique de Tchernobyl, cette apocalypse des temps modernes qui annonce de 
plus graves catastrophes encore, il est comme le précipité de notre monde, l’expression de 
l'impéritie et de la lâcheté des dirigeants, de l'incroyable abandon de la population et du grand 
mensonge sur lequel est bâti le lien social. 
Des catastrophes comme celles de Tchernobyl, du sang contaminé ou de la “vache folle” 
soulèvent l'énorme défaillance du système de gestion du risque dans nos sociétés complexes. À 
travers toutes ces catastrophes, il semble que l'ère du soupçon s'est durablement installée dans 
notre société hyper-productiviste et hyper-médiatisée. Que l’ère de l’indignation vertueuse mais 
sans réelle efficacité sur notre environnement et son avenir caractérise désormais notre 
conscience. 
 
La guerre comme catastrophe 
Je prendrai un deuxième exemple, celui de la guerre, pour illustrer encore mon propos (Kilani 
2006). C'est probablement parce qu’on n’assume pas l’advenue de la catastrophe, que la guerre, 
pourtant pratiquée aujourd’hui à grande échelle, apparaît aux yeux des contemporains en même 
temps scandaleuse. Sa violence et ses destructions heurtent la rationalité économique et la pensée 
utilitariste dominantes. 
Ce non-sens du mal confère à la guerre contemporaine sa tonalité d’irrationalité. En manquant de 
théorie du malheur, le mal nous apparaît dans son caractère absolu. En écartant toute philosophie 
du conflit, on se voit en retour incapable de faire face à l’irruption de la violence. Autrement dit, 
nous pratiquerions le pire tout en nous en offensant. 
Or, il serait judicieux, avant que la catastrophe ne se produise, de développer une «conscience du 
pire» à même de l’éviter. Adopter ce que Jean-Pierre Dupuy appelle une «heuristique de la peur» 
(2002 : 94) aboutirait à émouvoir les belligérants devant la perspective de la catastrophe. Il leur 
fournirait les moyens d’une «éthique séculière» capable de contrecarrer les pouvoirs extrêmes de 
destruction en leur possession en fixant des limites qu’ils doivent s’imposer à eux-mêmes. 
N’est-ce pas de cette manière que Georges Bataille (1967) a contrasté notre société 
contemporaine, qui s’est engagée dans une forme de guerre illimitée dégagée de toute forme de 
souveraineté à cause notamment de son impensé, et les sociétés traditionnelles, qui auraient 
acquis, elles, la pré-science ou la certitude de la catastrophe qu’est la guerre ? À ce titre, elles 
l’auraient pour ainsi dire non seulement pensée comme une possibilité, mais l’auraient 
apprivoisée pour la pratiquer dans un cadre rituelet pour la soumettre à une finalité qui fait sens 
pour la société. 
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En ayant ainsi la certitude de la guerre, nous nous engagerions dans une forme de dépense 
conforme à l’économie générale, cette économie qui exige une destruction des énergies 
excédentaires tout en permettant à travers elle l’expression de la souveraineté et du sens. Nous 
nous donnerions aussi le moyen d’éviter la catastrophe des explosions incontrôlées et le chaos 
des violences non maîtrisées ; bref nous nous éviterions notre propre destruction. 
 
L’illusion d’un monde sans incertitude 
Pour revenir à la question de départ, celle du risque et de sa perception “négative”, on peut noter 
qu’un monde sans incertitude et sous contrôle total, un monde où le risque serait jugulé par un 
principe de précaution, apparaît comme une grande illusion qui prépare à de grands drames. La 
croyance dans un environnement parfaitement maîtrisé, duquel est exclu tout contact avec 
l’autre, y compris avec l’animal et la nature, toute relation dialogique quelconque, contribue 
paradoxalement à augmenter l’incertitude et à diversifier les risques. 
Le déni de la relation à l’autre est sous-tendu par le principe de l’indifférence. Celle-ci permet à 
la machine de destruction de continuer à fonctionner. L’indifférence se construit en rendant sans 
conséquence pratique ou symbolique la protestation la plus indignée. Celle-ci est neutralisée 
grâce à l’effet d’un discours idéologique d’imposition. Le citoyen de base est sommé de choisir 
son camp dans le cadre d’une logique duelle du bien et du mal, de l’efficacité et de l’inefficacité, 
voire d’une diabolisation de la figure de l’ennemi et du danger. 
Cette imposition produit de l’effet. De façon consciente ou inconsciente, chacun d’entre nous 
comprend que le sacrifice de l’autre est le prix à payer pour sa propre rédemption, ou du moins 
pour sa propre paix et son propre confort, notamment matériel. 
Même si nous sommes réticents face à la guerre, face à la destruction de l’animal et de la nature, 
même si nous pensons que l’autre – l’humain, la nature ou l’animal – ne mérite pas un tel 
châtiment, nous nous faisons à la raison de l’État, à la raison économique, à la raison du plus 
fort, acceptant de la sorte que le sacrifice de l’autre (de la nature) ait lieu. 
Personne, ou presque personne, n’est prêt à aller jusqu’au sacrifice de soi pour sauver la vie de 
l’autre (ou de la nature). C’est que le sacrifice est un vrai problème. Nous sacrifions afin de ne 
pas être sacrifiés, comme l’affirme Jacques Derrida (1999). On fait mourir des centaines de 
millions d’enfants (de faim ou de maladie), sans qu’aucune autorité morale ou juridique soit 
jamais convoquée «pour juger ici du sacrifice – du sacrifice de l’autre en vue de ne pas se 
sacrifier soi-même» (1999 : 119). 
Le sacrifice ne s’est pas absenté de notre monde contemporain. Il s’est sournoisement déplacé 
vers la sphère de la rareté et de l’utilitaire. Comme le soutiennent Pierre Dumouchel et Jean-
Pierre Dupuy (1979), la rareté qui caractérise la logique économique capitaliste se construit par 
le «rejet des obligations traditionnelles de solidarité, par l’abandon de chacun à son propre sort» 
(1979 : 198). 
C’est cette extériorisation par rapport à la société de certains de ses membres, et j’ajouterai 
l’extériorisation également des animaux et de la nature, qui transforment potentiellement ceux-ci 
en victimes sacrifiables. 
Dans une telle configuration, les “boucs émissaires” ne disparaissent pas, mais ils ne sont plus 
nécessairement nommés. La raison de leur sacrifice relève désormais des logiques abstraites et 
globales du système. Un système qui participe non seulement au sacrifice, mais qui l’organise, 
selon Jacques Derrida (1999). 
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La Problématique du Développement en Afrique Noire : une approche 
Mythocritique et Mythanalytique 
François Guiyoba 

ENS de Yaoundé 
 
 

Notre propos voudrait s'inscrire dans le cadre de la problématique du développement en 
Afrique subsaharienne. On pourrait ici se poser plusieurs questions dont celle de savoir comment 
apparaît cette problématique relativement à son imaginaire dans le continent noir. 
D'où les questions corrélées ci-après : à quoi renvoient les notions de problématique, de' 
développement, d'imaginaire, d'Afrique noire ? En conséquence, qu'est-ce que la problématique 
du développement ? Qu'est-ce que l'imaginaire du développement? 

On posera donc, en guise d'hypothèse générale, que, appliquée à l'Afrique noire, la 
problématique générale du développement apparaît comme un ensemble de problèmes mal posés 
parce que reposant sur des paramètres essentiellement exogènes à l'Afrique, les facteurs 
endogènes à ce continent n'étant pas ainsi pris en compte dans la conception de cette 
problématique. Il en résulte généralement un effet contraire à celui escompté dans la résolution 
de cette problématique, à savoir une mauvaise assimilation du modèle de développement 
occidental posé comme référence et norme et, par conséquent, un désenveloppement 
correspondant à une descente aux enfers qui n'en finit pas depuis l'arrivée des colonisateurs. 
Pour étayer notre hypothèse, nous nous aiderons de deux outils principaux, à savoir la 
mythocritique et la mythanalyse. Le premier servira à cerner la problématique du développement 
dans une œuvre fictionnelle, tandis que le second outil servira à cerner cette  problématique dans 
l'imaginaire culturelle africaine. Pour ce faire, notre propos va suivre un  cheminement dicté par 
le questionnement élaboré plus haut. Ainsi, nous allons gloser successivement sur les termes 
problématique, développement, imaginaire, sur l'expression Afrique noire, sur la problématique 
du développement en général et sur l'imaginaire du développement au prisme de l'imaginaire 
africain d'hier et d'aujourd'hui. 
La notion de problématique 
En tant qu'adjectif, le terme problématique qualifie un problème dont le résultat reste douteux, 
hasardeux ou incertain. Et en tant que nom, il réfère à un ensemble de questions posées par la 
science sur un objet de connaissance précis, le nombre et la qualité de ces questions étant 
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fonction de la nature de cet objet. Ces deux acceptions du terme vont s'appliquer au 
développement en tant qu'objet qualifié et en tant qu'objet de connaissance. 
 
L'imaginaire 
 
Étymologiquement, le terme imaginaire réfère à ce qui n'est pas réel, à ce qui n'existe que dans 
l'imagination. En tant qu'adjectif, il qualifie donc ce qui n'est pas avéré ou qui ne correspond à 
rien dans la réalité, toutefois, en tant que substantif, il se démarque significativement de cette 
acception. Il réfère alors à ce qui est virtuel, possible et même réel. C'est ainsi qu'on parlera de 
l'imaginaire d'un écrivain ou d'un peuple, ce qui sera alors synonyme d'imagerie, c'est-à-dire 
d'un système de représentations du monde encore appelé vision du monde. Dès lors, l'imaginaire 
correspond à une projection du monde au niveau individuel ou collectif, une projection 
généralement idéalisée puisque fondée sur une réalité décevante que l'on voudrait ainsi exorciser 
suivant la logique phénoménologique d'obédience heideggérienne. Dans ces conditions, il n'y a pas 
meilleurs imaginaires que l'œuvre d'art individuel et le mythe collectif. En effet, au niveau de la 
création individuelle, et selon Paul, 
/ 
Ricœur, l'œuvre d'art est tendue entre l'intégration et la subversion sociale, c'est-à-dire entre la 
réalité dysphorique et l'idéologie euphorique, cette dernière se voulant la fin ultime de la création 
démiurgique. Au niveau collectif, l'imaginaire est constitué de mythes qui fonctionnent 
suivant le même principe idéologique. Ces mythes fonctionnent traditionnellement comme 
des textes fondateurs et fondamentaux. Ils résument, subsument ou « sursument » les idéaux ou 
valeurs à partir desquels les sociétés se définissent et se projettent dans l'avenir. Dès lors, ils 
constituent le creuset de projets de développement qui apparaissent alors comme autant de 
stratégies visant à atteindre ces idéaux. 
De nature socio-économique, ces stratégies ne sont pas sans affecter l'univers socioculturel et 
environnemental de ces sociétés, leur objet étant précisément la transformation bénéfique de cet 
univers. Or, dans sa dynamique socio-culturelle, tout projet, quelqu'il soit, s'actualise en oscillant 
entre les pôles de « enveloppement » et du «dé(sen)veloppement ». En effet, la transformation de 
l'environnement qu'impliquer le développement présuppose un état initial d'enveloppement du 
groupe social par cet environnement. Et c'est par un effort prométhéen que la tension vers le 
développement se réalise. Pour être judicieux, cet effort prométhéen ne doit pas aboutir à un « 
désenveloppement » qui ne peut être que fatal pour la société dans la mesure où celle-ci ne peut 
exister hors de son enveloppe environnementale. 
Voilà, du point de vue de l'imaginaire, les tenants et aboutissants de la problématique du 
développement, problématique que nous voulons appliquer au cas spécifique de l'Afrique. 
 

Le développement 
Le développement peut se définir comme : 
Le processus par lequel une société se donne les moyens de mobiliser ses forces productives 
dans la transformation de son milieu en vue d'améliorer les conditions de vie et de bien être de 
ses membres. Bref, un processus global incluant l’ensemble de des aspects de la vie (milieux 
biophysique, culturel, activités  de production et d’échanges …) et impliquant la participation 
des collectivités; locales tout autant à la prise de décision qu’'à la réalisation des activités de 
développement. Ainsi envisagé, le développement réside moins dans un résultat atteint que dans 
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un ensemble d’activités réalisées selon les attentes des collectivités concernées avec  
leur  accord et leur participation36. 

 
L'Afrique noire 

II faut entendre, par Afrique noire, la zone géographique s'étendant au sud du désert 
Sahara, y compris l'Afrique du Sud, malgré la présence, minoritaire, de Blancs dans ce pays. L'on 
admet généralement que cette zone géographique recouvre une seule aire culturelle qui, malgré sa 
diversité, peut être considérée comme telle relativement à l'Afrique arabe du nord de ce continent. 
En sorte donc que la problématique du développement dans ces deux parties de l'Afrique ne peut 
être identique, d'autant que l'histoire de la colonisation de celles-ci y est différente qui expliquerait 
aussi leur différence du point de vue de cette problématique. En effet, les modèles de 
développement en Afrique noire sont généralement et mimétiquement copiés sur ceux des 
anciennes métropoles, quand ils ne lui sont pas simplement imposés, ce qui n'est pas tout-à-fait le 
cas des modèles arabes. Par ailleurs, l'expression Afrique noire réfère, dans notre exposé, à 
l’Afrique profonde, c’est-à-dire traditionnelle, et non à l'Afrique soit disant moderne. Il s’agit de 
l’Afrique authentique dont on trouve encore de nombreuses poches de résistance malgré les assauts 
du modernisme. 

 
La problématique du développement 
Appliqué à la notion de développement telle que définie précédemment, le terme problématique 
conserve ses deux acceptions dégagées plus haut. Il la qualifie plus ou moins péjorativement et, 
d'autre part, il l'érigé en objet de connaissance pour diverses sciences. 
En effet, en tant qu'objet de connaissance, le développement se trouve au centre d'un 
questionnement visant son appréhension ontologique et épistémologique. Cet objet étant de 
nature humaine, et plus précisément socio-culturelle, son questionnement sera pris en charge par 
les sciences humaines telles que l'anthropologie, la sociologie, les sciences politiques et 
économiques, la philosophie, l'histoire, la géographie, etc. 
La quintessence de ce questionnement pourrait être le suivant : quels sont le paradigme et la 
valeur du développement en regard des préoccupations humaines essentielles ? Dans une 
perspective moins philosophique, c'est-à-dire purement scientifique, l'essentiel de ce 
questionnement serait le suivant : quels sont les types ou modèles de développement ? Quels en 
sont les facteurs et la mesure ? De manière plus prosaïque, ce questionnement peut se décliner ainsi 
qu'il suit : qu'est-ce que le bien-être ? Qu'est-ce qui en est l'idéal ? Qui définit cet idéal et comment 
? Quels en sont les critères ? Quels sont les critères d'appréciation du progrès vers celui-ci ? 
Comment se planifie et se réalise ce progrès ? Etc. 
Le paradigme du développement serait constitué, grossomodo, de ses types, facteurs et mesures. On 
peut distinguer, comme types de développement, les types économiques, social culturel et 
humain, auxquels peut s'ajouter le type dit durable. 
Le développement économique a trait à l'accroissement des richesses matérielles d'une région 
donnée, ceci ayant comme corollaire l'amélioration du niveau de vie des populations de cette 
région. Le développement social se rapporte à l'amélioration des conditions de vie des 
populations, y compris leurs milieux de vie ou environnement. Le développement culturel 
correspond à la fructification du capital cognitif, technique et mythologique de la société, ce 

                                            
36 Cf. Jacques Bernier, « Problématique de développement de la région de Bolama (Guinée-Bissau) », in Revue 

internationale des sciences du développement, Université Catholique de Louvain, Vol. 16, n° 1, p. 75-95, 1984. 
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par le biais des artistes et des techniciens, cette fructification référant à la création d'œuvres de  
l'esprit.  Le développement humain se traduit par l'épanouissement moral et intellectuel des 
individus, c'est-à-dire par le progrès sur les plans  
des droits, des libertés et des connaissances. Enfin, le développement durable se préoccupe de la 
préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et de la participation des 
collectivités locales au développement, de manière à garder intactes ces ressources et cette 
biodiversité pour les générations futures. 
Au nombre des facteurs majeurs du développement figurent la nature, le savoir, le matériel, le 
travail, l'environnement institutionnel et les libertés et droits individuels. Ils sont ainsi les mêmes 
dans tous les types de développement. La différence entre ces types procède donc de l'accent mis 
sur tel facteur plutôt que sur tel autre. Ainsi, l'on peut dire que les types de développement 
économique, social, culturel, humain et durable privilégient le matériel (capital), le travail, le savoir, 
les droits et libertés individuels et la nature, respectivement. 
En ce qui concerne la mesure du développement, on peut dire simplement, sans entrer dans les 
subtilités des spécialistes, et en reprenant le fameux aphorisme, que l'homme est la mesure de 
toute chose. C'est donc à l'aune de tous et de chacun que doit être prise la mesure du 
développement dans tous ses aspects et toutes ses dimensions. 
 

Pour ce qui est de la valeur du développement, elle est fonction des préoccupations essentielles des 
groupes sociaux qui impulsent celui-ci pour en jouir. Ces préoccupations visent 
l'épanouissement physique et moral de l'homme et correspondent aux différents aspects du 
développement que sont les aspects économiques, sociaux, culturels, humains et environnementaux. 
Aucun projet de développement n'a de valeur s'il ne tient compte de ces préoccupations, aussi bien 
sur le plan individuel que collectif. 
Au total, tous les types de développement visent le bien être physique et moral de l'individu et de 
la collectivité suivant un idéal prométhéen défini collectivement dans le cadre des institutions 
sociales et de la tradition, les critères de cette définition et ceux de l'appréciation du progrès 
vers cet idéal restant ce bien être et ledit progrès se planifiant et se réalisant en fonction des 
facteurs ou moyens dont on dispose. 
On peut le voir maintenant, la problématique du développement est assez complexe pour ne pas 
être problématique. Cette problématicité procède des faits suivants : 
- dans l'absolu, certains types de développement s'avèrent plutôt incompatibles, à 

l'instar des types économique et durable, ou des types matériel et culturel ; 
- le développement est un processus infini qui n'autorise pas l'emploi des expressions 

telles que pays sous-développés ou développés,  celles-ci impliquant  l'idée d'un 
processus  fini.  À  la rigueur peut-on utiliser  les  expressions pays  en  voie de 
développement, pays avancés et pays moins avancés, celles-ci traduisant le caractère infini 
de l'aventure du développement ;  

- le bien être de l'individu peut se trouver aux antipodes de celui de la collectivité ;  
- le modèle de développement "universel" ne s'avère être que le modèle occidental qui ne 

s'appuie que sur la seule tradition prométhéenne de cette aire culturelle du monde ; 
- les facteurs de développement ne sont pas qualitativement et quantitativement les 

mêmes partout, ce qui détermine le choix des types de développement et de leur 
planification ; 

- parce qu'il se  fonde  sur  le projet de dompter  la nature,  le développement à 
l'occidentale entraîne, à terme, le désenveloppement, c'est-à-dire la mise à mal des 
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ressources naturelles et de la biodiversité. 
 

La problématique du développement en Afrique noire 
S'il en est ainsi de la problématique du développement en général et en Occident en particulier, à 
plus forte raison en Afrique noire. En effet, l'Afrique profonde reste très traditionnelle. Cette 
traditionnalité est marquée : — par une grande biodiversité entretenue par un climat équatorial chaud 
et humide ; — par un savoir ancestral détenu par les patriarches et les initiés et véhiculé au travers 
des mythes1, des légendes, des contes, des proverbes, des religions, etc. ; — par du matériau naturel 
tel que le bois, le pierre, l'eau, l'air, le feu, le fer, la terre, les branchages, et les animaux 
domestiques ; — par l'agriculture de subsistance, la chasse, la cueillette, la pêche et diverses 
autres activités essentielles ; par un encadrement communautaire des droits et libertés ; etc. 
Dans ces conditions, l'univers se présente comme un paradis éternel caractérisé par la finitude 
spatiale et la circularité temporelle, avec des territoires bien délimités et hérités des ancêtres, et un 
retour éternel de saisons, les unes aussi bénéfiques que les autres. 
Par conséquent, il n'y a pas, à priori, de place pour l'idée de développement en Afrique, idée 
qui s'avère être une chimère occidentale. Il y a mieux que cette idée, à savoir  celle 
d'enveloppement qu'impliquer d'ailleurs l'image de paradis que nous venons d'évoquer pour 
qualifier l'univers africain traditionnel et qui rend bien l'idée de protection préexistante' et 
définitive relativement à l'homme et à ses aspirations fondamentales. 
En sorte que, appliquée à l'Afrique, l'idéologie du développement à l'occidentale paraît maléfique 
puisqu'elle se trouve à l'opposé de celle d'enveloppement paradisiaque ainsi 
appréhendée, s'avérant être ainsi synonyme de désenveloppement. En effet, le 
désenveloppement se traduit ici par la destruction de l'enveloppe paradisiaque naturelle et culturelle 
dans laquelle vivent les sociétés africaines traditionnelles, c'est-à-dire la destruction de 
l'environnement et la mise à mal des mœurs et coutumes ancestrales de ces sociétés, les uns et les 
autres constituant un tout transcendantal par rapport à l'homme qui les marque donc du sceau du 
sacré. Or, s'appuyant sur le prométhéisme occidental, le développement implique la désacralisation 
de cette transcendance environnementale et culturelle et son remodelage à notre guise, en fonction 
de nos aspirations les plus saines mais aussi les plus malsaines. D'où les dérives actuelles de 
l'idéologie développementariste, dérives qui sont décriées par les alter-mondialistes et autres partis 
dits "verts" du monde entier, celles-ci se traduisant par l'utilisation irraisonnée des ressources 
naturelles mondiales, la destruction de l'environnement, la mise en danger de la biodiversité à 
l'échelle mondiale, etc. D'où, peut-être aussi, la résistance de l'Afrique au développement, 
résistance procédant donc d'un héritage culturel conscient ou inconscient, mais très ancien et 
prônant l'enveloppementarisme.  
On voit maintenant en quoi la problématique générale du développement reste problématique en 
Afrique noire. Elle l'est parce que les facteurs du développement, les traditions et les conceptions 
du monde de l'Occident et de l'Afrique traditionnelle sont en opposition. En effet, ces facteurs ne 
sont pas ici ceux du développement ou du désenveloppement, mais ceux de l'enveloppement 
bénéfique. Quand la nature nous offre généreusement l'essentiel pour vivre longtemps et 
heureux, point n'est besoin de la violenter pour nous substituer à elle et assouvir égoïstement nos 
fantasmes, c'est-à-dire nos besoins spécieux et superfétatoires. Pour lors les traditions et cultures 
correspondantes, c'est-à-dire ayant partie liée avec le culte de transcendances tutélaires aussi 
diversifiées que l'environnement naturel, plutôt qu'avec la révolte vaniteuse contre elles comme 
en Occident. 
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La problématique du développement est d'autant plus problématique en Afrique que, à l'heure 
actuelle, cette partie du monde ne peut plus se cantonner à sa seule tradition 
enveloppementariste. Elle doit aussi et nécessairement s'ouvrir à la modernité, contrainte qu'elle 
est, pour cela, par l'actuelle conjoncture économique et culturelle d'envergure planétaire. Cette 
conjoncture est une conjoncture de rivalité, voire même de guerre géopolitique, économique et 
culturelle entre les nations, une guerre sans merci qui cache mal son nom derrière l'idéologie de la 
mondialisation, une guerre qui, à terme, perdra les nations qui ne se seront pas données les 
moyens de se défendre, à défaut de gagner. Le grand défi de l'Afrique d'aujourd'hui nous semble 
donc consister à se doter des moyens modernes pour se protéger des avatars de la mondialisation 
ainsi résumés, sans toutefois perdre son âme traditionnelle comme en Occident, imitant un peu en 
cela certaines nations asiatiques. Il nous semble même que si elle réussit une telle alchimie, 
l'Afrique se posera comme un meilleur modèle encore pour l'humanité toute entière dans la 
mesure où l'on s'accorde à admettre qu'elle abrite encore la quintessence humaine, naturelle et 
culturelle du monde, c'est-à-dire le capital primitif de ce monde. En sorte que les nations ou 
sociétés en déclin pourront s’y ressourcer ou s'y régénérer. En clair, le salut du monde pourra alors 
venir de la conciliation de la modernité et de la tradition, conciliation dont l'Afrique pourrait être le 
laboratoire idéal. 
 
L'éclairage de la mythanalyse et de la mythocritique 
Ces considérations sur la problématique du développement en Afrique, et plus précisément sur le 
rapport du développement à la culture s'appréhendent mieux encore par le truchement de la 
mythanalyse et de la mythocritique. En effet, ces dernières sont des outils gnoséologiques aidant 
à réaliser l'archéologie des pratiques socio-culturelles à partir de l'imaginaire de celles-ci, de 
manière à mieux les cerner sur les plans ontologique et épistémologique, c'est-à-dire à mieux les 
comprendre et à en mesurer la pertinence. Elles postulent que toute pratique socio-culturelle a des 
fondements mythologiques dont elle ne constitue alors que la manifestation de surface. Pour 
utiliser d'autres images, on peut dire que la pratique socio-culturelle est au mythe ce que le 
phénomène est au noumène, ou ce que l'existence est à l'essence. Dès lors sa compréhension ne 
peut pleinement se réaliser qu'en remontant à ses origines mythologiques. 
L'application concrète de ces outils requiert, à notre sens, trois niveaux d'analyse, à savoir les 
niveaux phénoménologique, mythologique et archétypal, dans un ordre régressif, c'est-à-dire de 
la structure de surface du phénomène analysé à sa structure profonde. Il faut rappeler ici que si 
les méthodes de ces deux outils sont identiques, il n'en est pas de même de leurs objets 
respectifs. Alors que la mythanalyse s'applique à l'imagerie culturelle, la mythocritique 
s'applique, quant à elle, à l'imaginaire, c'est-à-dire à l'art. En sorte que, en imagerie culturelle, 
les trois niveaux d'analyse ci-dessus correspondront à l'imagerie collective, aux mythes 
culturels et aux archétypes jungiens, respectivement, alors qu'en art, ces niveaux 
correspondront à la création artistique individuelle, aux mythes personnels ou personnalisés et 
aux archétypes jungiens psychologiques ou individualisés. 
Il y a lieu, maintenant, de préciser plus encore les termes des trois niveaux d'analyse 
postulés ci-dessus. L'imagerie culturelle réfère à la vision du monde d'un group social  donné. 
Celle-ci   dépendant   des   aspirations   collectives   dont   l'établissement,   d'ordre 
mythologique, peut remonter à la nuit des temps. La mythologie, quant à elle, constitue le 
substrat primitif de cette vision du monde et de ces aspirations, se présentant alors comme la 
constitution ou le texte fondateur du groupe social et garantissant ainsi ladite vision du monde 



 45

et lesdites aspirations dudit groupe37. On distinguera ici les mythes cosmogoniqùej 
théogonique, cultuel, étiologique, héroïque, etc., tous allant dans le sens de l'explication de 
l'origine des choses, de l'organisation et du fonctionnement de la société. Enfin, en ce qui 
concerne l'archétype, c'est un « concept psychanalytique forgé par Jung en vue d'identifier 
certains types originels de représentations symboliques de l'inconscient collectif». Dès lors « 
les archétypes sont universels, et apparaissent dans diverses cultures indépendantes les unes des 
autres ». Ils se manifestent « plus particulièrement dans les textes littéraires, les arts plastiques, 
les mythes religieux, les contes, et dans tout ce qui relève de l'onirique ou du comportement 
social ritualisé », apparaissant alors « comme le résidu psychique d'un faisceau d'expériences 
humaines inconscientes »38. Il en découle que : 
Les archétypes constituent [...] la paradigmatique basique des structures anthropologiques de 
l'imaginaire. D'où, après leur mise en évidence par Cari Gustav Jung et leur systématisation par 
Gilbert Durant leur formalisation par Yves Durand au travers de son test AT939. 
Ce test a été mis au point à l'occasion « d'une recherche [...] effectuée entre 1961 et 1963 [et] 
destinée à étudier la validité de la théorie des structures de l'imaginaire établie par Gilbert 
Durand »40. Il « consist[e] à faire réaliser un dessin et un récit à partir de neuf mots stimuli 
destinés à simuler symboliquement la théorie de l'imaginaire de [cet auteur]41. Plus 
concrètement, 
II consiste à demander aux personnes étudiées de réaliser un dessin et d'effectuer ensuite un récit 
à partir des neuf mots suivants : une chute, une épée, un refuge, un monstre dévorant, quelque chose 
de cyclique (qui tourne, qui se reproduit ou qui progresse), un personnage, de l'eau, un animal, 
du feu42. 
Cette expérience de Yves Durand lui a permis de vérifier la théorie de Gilbert Durand d'après 
laquelle « l'imaginaire peut se concevoir selon trois dimensions structurales qu'il dénomme : 
schizomorphe (ou héroïque), mystique et synthétique »43. De cette expérience, nous avons déduit, 
en ce qui nous concerne, que : 
L'imaginaire est [...] tendu entre les pôles agonique et irénique, chacun impliquant 
potentiellement l'autre, même quand il s'actualise isolément, de sorte qu'on puisse concevoir 
l'idée d'un troisième pôle, à savoir le pôle agono-irénique ou iréno-agonique. Ce qui porte alors à 
penser que, dans sa dynamique, ce paradigme de la structure de l'imaginaire s'anime 
théoriquement suivant la logique de la dialectique hégélienne, l'agôn et l'irenê alternant dans la 
trame de l'histoire racontée44. 

                                            
37 Cf, au sujet de ce rapport entre l’imagerie sociale et la mythologie, Daniel Henri Pageaux, « De l’imagerie 

culturelle à l’imaginaire », in Pierre Brunel et Yves Chevel (dir.), Précis de littérature comparée, Paris, PUF, 1989. 
Mais, dans une perspective plus générale, l’ouvrage de référence reste ici Les structures anthropologiques de 
l’imaginaire de Gilbert Durand, dont la toute dernière édition, la onzième, parue en 2008, est de Dunod à Paris, la 
première édition remontant à 1969 chez Bordas.   

38 Hendrik Van Gorp et al., Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré Champion, 2005. 
39 François Guiyoba, « Les fondements épistémologiques des hymnes nationaux en Europe (God save the 

king/Queen, La Marseillaise, Ode à la joie », in Céline Cecchetto et Michel Prat, La chanson politique en Europe, 
Eidôlon n° 82, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2008, p. 230 

40 Yves Durand, L’apport de la perspective systémique de Stéphane Lupasco à la théorie des structures de 
l’imaginaire et à son expérimentation, http://nicol.club/ciret/bulletin/b13/b13c3.htm, page consultée en juin 2007. 

41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 François Guiyoba, « Les fondements épistémologiques des hymnes nationaux en Europe… », op. cit., p. 

230-231. 
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On observe donc bien qu'en remontant du niveau culturel ou phénoménologique au niveau 
archétypal en passant par le niveau mythologique, nous allons du particulier au général, — 
assurant de la sorte un minimum de scientificité ou, tout ou moins, de rigueur à notre démarche —, 
cette généralité par rapport à laquelle se mesure précisément la valeur ou la pertinence du 
phénomène social analysé. Nous voulons ainsi mesurer la pertinence de la problématique du 
développement en Afrique à cette aune mythanalytique et mythocritique. 
En structure de surface, c'est-à-dire au niveau de l'imagerie culturelle, l'univers nègro-africain 
profond, c'est-à-dire traditionnel, se caractérise par la place centrale qu'y occupe la nature. 
Celle-ci est alors investie de toutes les qualités ou vertus dont a besoin l'homme pour s'épanouir, 
c'est-à-dire l’harmonie, la générosité, la bonté, etc. D'où ses autres qualités qui l'érigent en 
transcendance, à savoir l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. D'où également le 
culte qui lui est rendu en permanence par l'homme, non pas en tant qu'esclave, mais en tant que 
sujet qui lui est naturellement redevable dans un cadre, non pas de soumission aveugle et 
avilissante, mais de communion respectueuse avec elle. D'où, enfin, une organisation sociale 
inspirée du rapport de l'homme à cette transcendance naturelle, c'est-à-dire une organisation 
à la fois communautariste et hiérarchisée selon ce rapport, et ce dans l'intérêt de tous et de 
chacun. Le sujet est ainsi soumis, sur un plan strictement profane, à la transcendance culturelle que 
constitue le chef, celui-ci pouvant donc prétendre tirer son statut de la transcendance naturelle et 
s'ériger en monarque de droit divin. En sorte que toutes les activités humaines se justifient de ce 
double rapport à ces deux types de transcendance. Ce sont les activités ludiques, artistiques, 
éducatives, utilitaires, etc., celles-ci visant à la fois la satisfaction de l'individu, de la société, du 
chef et de la transcendance naturelle. En sorte enfin que l'on se contente de la temporalité cyclique, 
parce que naturelle, celle-ci étant marquée par le retour des saisons, toutes très bénéfiques, ladite 
temporalité témoignant, en conséquence, du caractère parfaitement paradisiaque de la nature. 
Au niveau d'analyse mythologique, par conséquent, l'univers négro-africain est essentiellement 
fondé sur le mythe du paradis, mais d'un paradis jamais perdu, et tous les autres mythes 
convergent vers celui-ci, fussent-ils théogoniques, cosmogoniques, cultuels, héroïques, etc. D'où le 
caractère merveilleux des uns et des autres. 
Au niveau d'analyse archétypal, cette centralité de la nature dans l'univers négro-africain reste 
patente. Appliqué à cet univers, l'AT9 durandien se décline comme dans les correspondances ci-
après : 
Chute = source d'eau 
Épée = lance, flèche, etc. 
Refuge = nature (dieux naturels), famille, clan, etc. 
Monstre dévorant = forces maléfiques de la nature 
Quelque chose de cyclique = temps cyclique (retour des saisons) 
Personnage = Africain traditionnel 
Eau = fleuve, lac, rivière, ruisseau 
Animal = animal sauvage et domestique 
Feu = connaissances, techniques et mœurs naturelles ancestrales 

 
Cette grille archétypologique montre que, comme tout imaginaire culturel, celui des Africains 
est bien synthétique qui est tendu entre les pôles schizomorphe et mystique, c'est-à-dire 
agonique et irénique.  Il présente l'homme comme vivant dans un environnement bénéfique, 
mais aussi maléfique. Pour jouir pleinement et continuellement de cette bénéficité, l'homme doit 
s'armer mentalement de connaissances précises, — dont les connaissances religieuses — et 
d'armes concrètes afin de tenir à distance les forces maléfiques de la nature, En réalité, compte 
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tenu de la vision du monde spécifique à l'Afrique, vision dont on a vu qu’elle était 
paradisiaque, il apparaît que l'imaginaire africain général est plus mystique que schizomorphe. 
En effet, l'Africain a une foi profonde et sans faille en une nature qui le protège sans réserve 
à condition qu'on la respecte et qu'on lui voue en permanence le culte auquel elle a droit en tant 
que transcendance. Ce respect et ce culte se traduisent par des interdits et des rituels 
d'allégeance aux dieux de cette nature. Dès lors, les forces maléfiques de la nature ne peuvent 
rester qu'à l'état latent, ne pouvant être mises en branle que par la volonté de cette nature qui les 
transcende donc de toute son omnipotence. 
Dans ces conditions, appliquée à l'univers africain profond, la notion de développement est, 
au mieux, une absurdité et, au pire, elle correspond à celle de désenveloppement. En effet, au 
regard des hommes qui y vivent, cet univers est essentiellement mystique, c'est-à-dire édénique 
ou paradisiaque, et donc parfait en tout point de vue. Or il n'y a nécessité de développement que 
dans un univers schizomorphe, c'est-à-dire infernal ou, tout au moins, hostile, le but visé étant 
précisément de venir à bout de cette hostilité45. Qui pis est, appliquer le développement à un univers 
qui n'en a pas besoin revient à le désenvelopper, c'est-à-dire à porter atteinte à son intégrité 
naturelle, celle-ci constituant une véritable enveloppe protectrice par rapport à l'homme. Dès lors, 
appliquer aveuglement le développement à l'occidentale à l'Afrique revient à y détruire la nature, et 
donc l'homme et son environnement matériel et socio-culturel. Il n'est pas besoin d'une longue 
démonstration pour le vérifier. Depuis des décennies déjà, les médias font largement écho des 
faits témoignant de cet état de choses. Ce sont, par exemple, la disparition massive des forêts et, 
avec elles, des espèces rares d'animaux, la pollution importante de l'air et des cours d'eau, et bien 
d'autres catastrophes naturelles. Mais ce sont aussi des catastrophes humaines telles que les famines, 
la corruption, la dictature, l'émigration clandestine massive..., toutes témoignant de la 
désorganisation totale de l'univers culturel africain, celle-ci résultant de la mise à mal de 
l'environnement naturel des sociétés africaines au nom d'un développement qui sert tous les 
intérêts, sauf ceux de ces sociétés qui ne se reconnaissent pas vraiment dans les valeurs véhiculées 
par l'idéologie développementariste. 
L'analyse mythologique révèle aussi, cependant, que l'imaginaire culturel africain intègre l'idée 
d'un certain développement, à savoir le développement raisonné qui se caractérise par le respect 
strict de la nature, la soumission de l'homme à celle-ci et l'utilisation judicieuse de ses ressources. 
En effet, ainsi qu'il a déjà été relevé précédemment, la vision africaine du monde révèle quand 
même la présence d'éléments maléfiques dans celui-ci, même si cette présence est presque 
toujours maîtrisée. Or, cette maîtrise requiert un savoir, un savoir-faire et des moyens auxquels on 
accède par une éducation ou une initiation spécifiques.  Et l'on sait que le savoir, le savoir-faire, les 
moyens et l'éducation constituent l'essentiel du 
paradigme du développement. Par conséquent, et contrairement aux idées reçues, l'Afrique est 
fondamentalement ouverte au développement. Il s'avère tout simplement que ce concept est ici 
synonyme, non pas de désenveloppement comme peut le suggérer son application aveugle à la 
manière occidentale mais, au contraire, de meilleur enveloppement. En fait, le développement 
signifie ici respect de l'intégrité de l'enveloppe naturelle, réparation et renforcement éventuels de 
celle-ci, et donc sa transformation à minima et réversible, plutôt que sa transformation 
dénaturante, catastrophique et fatale. En sorte que la transformation majeure se réduit à la fonte 

                                            
45 C'est le cas de l'hostilité de l'environnement européen qui est naturellement marqué par le froid et des forêts 

moins importantes que celles d'Afrique. 
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parcimonieuse des métaux pour un outillage et un art essentiels, le reste de la nature étant utilisé en 
l'état. 
La mythanalyse montre donc que si l'Afrique profonde se passerait bien du développement à 
l'occidentale, elle en a besoin pour faire face aux nouveaux défis qui sont inhérents à celui-ci et 
qui s'imposent à tous comme autant de nouveaux « monstres dévorants », ceux-ci requérant, 
pour les vaincre, de moyens plus sophistiqués que l'«Épée» archétypale durandienne. Ces monstres, 
qui sont plus maléfiques encore que les pires forces de la nature, naissent de l’action humaine. Ce 
sont la pauvreté, la famine, la dictature, la pollution de l'air, de l'eau et de la terre, la 
déforestation, la disparition des espèces biologiques rares, l'exode rurale, les guerres régionales, 
la guerre idéologique, économique, géopolitique et culturelle d'envergure mondiale, etc. Or les 
seules stratégies naturelles ne peuvent suffire pour venir à bout de tels monstres. Par conséquent, 
l'Afrique doit, comme le judoka face à son adversaire, utiliser la force de ces monstres qu'il 
retournera contre eux pour les vaincre. Elle s'inspirera alors, pour ce faire, des stratégies naturelles. 
En clair, elle utilisera les moyens modernes et les stratégies traditionnelles pour répondre à ces 
défis actuels du développement. 11 s'agira alors de s'approprier la modernité et de la plier à la 
tradition et non l'inverse, car, comme dirait Hans-Georg Gadamer46, la tradition est garante de 
l'historicité qui, seule, donne son sens et sa valeur à toute action humaine, et donc à la vie. La 
tradition ici, c'est l'ordre de la nature, des us et coutumes. Aucun développement n'est alors 
pertinent ou possible s'il ne respecte cette tradition de l'ordre naturel. 

Il nous semble donc que l'Afrique est le cadre idéal d'application de ce 
développement idéal, car les traditions y sont encore diverses et vivaces à beaucoup/ 
d'endroits. Compte tenu des enjeux de développement qu'elles impliquent, ces tradition^ doivent 
être considérées comme le patrimoine, non pas de la seule Afrique, mais de l'humanité toute 
entière47. C'est donc dire que l'humanité gagnerait à favoriser le développement raisonné de 
l'Afrique et non à faire semblant de l'aider à se développer pour mieux l'exploiter, ou à l'engager 
sur des voies de développement-leurre qui ne tiennent pas compte de ses traditions. Ne pas le faire, 
ou faire autrement, reviendrait à scier la branche sur laquelle on est assis sans s'en rendre 
compte, la grande épaisseur de cette branche nous cachant la catastrophe à venir à moyen ou à 
long termes. 
La perspective mythocritique montre quant à elle l'imaginaire artistique africain se fait également 
l'écho de la problématique du développement ainsi présentée. L'on sait qu'en art rien ne se crée 
ex-nihilo, ce principe étant plus vrai encore en des circonstances d'engagement contre des crises 
majeures. Et justement, la problématique du développement constitue actuellement une crise qui, 
du fait de son envergure, ne manque pas d'être explorée par l'imaginaire africain. Cet imaginaire 
s'inscrit alors dans le cadre thématique de la dichotomie tradition vs modernité qui, en Afrique, est 
plus exacerbée encore par cette crise. Au nombre des manifestations dudit imaginaire figure Lake 
God48, une pièce de théâtre du Camerounais Bole Butake. Celle-ci traite de la disparition de tout un 
village du fait de l'ire du dieu d'un lac situé à proximité. À cause du refus du chef de ce village de 
conduire le sacrifice annuel à ce dieu, ce Dieu rentre dans une colère qui dévaste les habitations et les 
champs, et tue tous les hommes et les animaux, à l'exception du prêtre de ce dieu, d'un homme, 
d'une femme et d'un enfant. 
In extenso, les péripéties de cette histoire sont les suivantes : 

                                            
46 Cf. Hans-Georg Gadamer dans Vérité et méthode. 
47 Nous interpellons l'UNESCO qui  est en charge de la déclaration du patrimoine de l'humanité. 
48 Bole Butake, Lake God, Yaoundé, CLÉ, 1999. (1986 pour la première édition). Notre traduction française du 

titre : Le dieu du lac. 
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1 °) Situation initiale : le règne de l 'ancien chef. 
Le village vit dans une atmosphère édénique du fait du respect strict des traditions 

ancestrales, et ce malgré la modernité apportée par le Père Léo, un prêtre catholique. Cette 
modernité est illustrée par la présence de la religion chrétienne, d'une route, d'une école et d'un 
dispensaire. Quant à la tradition, elle est incarnée par le chef du village qui en est justement le 
garant. Elle se traduit par : la pratique généralisée de la polygamie, y compris par le chef; le 
sacrifice annuel au dieu du lac, sacrifice conduit par le chef; l'encadrement spirituel, moral, 
matériel, économique... du village par le chef suivant la tradition et la nature, etc. Le village vit 
donc heureux, sous la protection d'une puissance naturelle à laquelle les habitants vouent un culte 
annuel en guise de remerciement et d'allégeance renouvelés, et à laquelle ils subordonnent les 
bienfaits du modernisme du Père Léo. 
2°) Nœud : Avènement du nouveau chef et mise à mal de la tradition. 

Contrairement à son feu père, le nouveau chef cède aux sirènes de la modernité au 
détriment de la tradition contre laquelle il mène une lutte sans merci, aidé en cela par le prêtre 
catholique. Ce chef abhorre la polygamie et son unique femme est une étrangère incapable de 
lui donner un héritier, au grand désespoir du village. C'est un catholique convaincu pour qui le 
culte au dieu du lac n'est que superstition et paganisme. 
3°) Tournant décisif: les avertissements du dieu du lac 
De cette attitude contre-nature du chef, résultent des troubles importants dans le village, ceux-ci 
se voulant alors comme autant d'avertissements du dieu du lac. Ainsi, des troupeaux de bœufs 
dévastent les champs vivriers, ce qui entraîne la famine, qui provoque la révolte des femmes, 
celle-ci refusant de donner à manger à leurs maris et se refusant à eux au lit, etc. Plus importants 
encore, les autres avertissements du dieu sont constitués par le bouillonnement des eaux du lac et 
par de puissants grondements émergeant du fond de ces eaux. 
4°) Apogée : la résistance du chef 
Malgré les avertissements divins, le chef persiste dans ses errements. Pire encore, il assimile ces 
avertissements à des phénomènes ordinaires. Pour lui, le bouillonnement de l'eau ne résulte que 
de l'effet du vent à la surface du lac, et la voix du dieu n'est qu'un simple grondement de tonnerre. 
5°) Dénouement : l 'ire du dieu et la disparition du village 
Ses avertissements étant restés vains, le dieu du lac se met définitivement en colère et détruit les 
hommes et leurs biens par le truchement de grandes vagues d'eau qui déferlent sur le village et 
d'un gaz qui intoxique les hommes et les animaux. 
La symbolique de l'histoire est claire. Il s'agit d'une peinture, en vue de sa stigmatisation, de 
la mise à mal de la tradition par le modernisme. À la place de ce sombre tableau, il est proposé la 
conciliation de l'une et de l'autre par la subordination du second à la première. À preuve, le 
caractère euphorique de l'ancien ordre dans le cadre duquel les choses se présentaient effectivement 
ainsi, et le caractère dysphorique du nouvel ordre qui se trouve à l'opposé de ce dernier. 
L'imaginaire de Bole Butake est donc synthétique. Il alterne les phases de mysticisme et de 
schizomorphisme qu'il finit par réconcilier dialectiquement par l'alchimie démiurgique. Ce sont 
les principales péripéties ci-dessus de l'histoire dont on peut établir les correspondances, 
ainsi qu'il suit, avec les catégories durandiennes : 
Règne de l'ancien chef = phase mystique 1 
Avènement du nouveau chef = phase schizomorphe 1 
Avertissements du dieu = phase mystique 2 
Résistance du nouveau chef = phase schizomorphe 2 
Ire du dieu et disparition du village = phase mystique 3 
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Cet état de choses implique, au niveau mythologique, la co-existence de deux mythes antinomiques 
à partir desquels l'histoire racontée est construite. En effet, « le mythe spéculatif, ou symbolique 
[...] fournit, sous la forme d'une histoire divine, une interprétation de l'organisation cosmique et de 
la structure sociale du monde des hommes (par exemple la vanité du travail humain dans le mythe 
de Sisyphe) »49. Or le mythe du paradis explique le bonheur et celui de l'enfer explique le malheur. 
L'homme a été crée pour vivre éternellement heureux, mais le non-respect de l'ordre divin l'a 
conduit à la déchéance. Pareillement, le village, dans Lake God, est un véritable paradis traditionnel 
tant que les hommes y respectent; l'ordre naturel, mais il se transforme en un enfer quand ces 
hommes enfreignent cet ordre.  
Au niveau archétypal primaire, le paradigme de ce double mythe pourrait se décliner comme 
dans les correspondances ci-après : 
Chute = source divine 
Épée = dieux 
Refuge = paradis 
Monstre dévorant = enfer 
Quelque chose de cyclique = alternance bonheur/malheur 
Personnage = homme 
Eau = eau léthéenne ou styxo-phlégétonienne 
Animal = ? 

Feu = lumières du paradis/flammes de l'enfer 
 

D'où l'aspect suivant de ce paradigme dans Lake God : 
Source divine = lac de la montagne 

         Dieux = dieu du lac/dieu chrétien 
         Paradis = village traditionnel 
         Enfer = village moderne 

Alternance bonheur/malheur = alternance ordre/désordre  
Homme = habitants du village  
Eau léthéenne = eau du lac  
Animal = ancien chef/nouveau chef  

Lumières du paradis/flammes de l'enfer = sagesse ancestrales/raison de la modernité. 
On le voit, comme l'imaginaire culturel, Lake God traite de la problématique du développement 
en Afrique en tant qu'elle se pose en termes de ses rapports à la culture et à la nature dans le cadre 
de la tension entre le traditionalisme et le modernisme africains. Ainsi, ce n'est manifestement qu'à 
son corps défendant que l'ancien chef accepte le développement d'inspiration prométhéenne qui 
est antinomique à une tradition à laquelle il continue allègrement à sacrifier. À l'inverse, le 
nouveau chef se détourne complètement de la tradition qu'il abhorre du fait de la modernité 
développementaliste, ce qui coûte à son village les avatars catastrophiques mentionnés 
précédemment. 
Dans le premier cas, le rapport du développement à la tradition est ambigu, alors qu'il est 
catastrophique dans le second cas. D'où sa problématicité. Mais, l'ancien chef essaye de dépasser 
dialectiquement cette problématicité en s'ouvrant stratégiquement à la modernité au point de 
"sacrifier" son héritier à celle-ci, et ce pour relever les défis de cette dernière! Cependant, 
le fait que cet héritier se dévoie plus tard montre combien il est difficile de concilier tradition 
et modernité, et donc culture et développement en Afrique. 

                                            
49 Cf. Hendrik Van Gorp et a/., Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré Champion, 2005. 
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Parce qu'elle a partie liée avec la tradition, la problématique du développement dans Lake God 
s'exprime également en termes de ses rapports avec la nature. En effet, la tradition et la nature 
sont intimement liées dans la mesure où cette dernière constitue l'enveloppe tutélaire de la 
première. Or, développer, c'est apporter des routes, des écoles, des dispensaires, de nouvelles 
religions..., c'est-à-dire autant de choses susceptibles de détruire cette enveloppe, puisqu'elles 
impliquent le recul systématique de la nature à des échelles généralement considérables. L'ancien 
chef fait des concessions à un tel développement, mais en le faisant déployer loin des plates-
bandes naturelles de la tradition dont la principale est le sanctuaire du dieu du lac, alors que le 
nouveau chef projette d'étendre ce développement à tout le territoire du village. En clair, le 
premier chef voudrait subordonner le développement à la tradition, alors que le second voudrait 
faire l'inverse en soumettant cette tradition à ce développement et la faire même disparaître. 
Au niveau mythologique, cette problématique du développement dans Lake God se déploie en 
deux mythes qui traduisent justement le malaise d'une société hésitant à la croisée des chemins 
culturels. Ce sont, d'une part, le mythe du paradis et de l'enfer traditionnels et, d'autre part, le 
mythe du paradis et de l'enfer modernes. Dans le premier mythe, le paradis est constitué de la 
tradition et de la nature, et l'enfer est constitué par la modernité. Dans le second mythe, le 
paradis c'est, au contraire, la modernité, alors que l'enfer réfère à la tradition et à la nature. 
Dans l'un et l'autre cas, il y a problème, voire même aporie. La modernité refuse de se soumettre à 
la tradition, ainsi que le montrent les postures du nouveau chef ; et la tradition refuse de se rendre 
à la modernité, comme le suggèrent les attitudes de l'ancien chef. Il en résulte un "clash" 
irrémédiable entre la tradition et la modernité, celui-ci traduisant, à notre sens, la disparition de la 
tradition et l'échec total ou l'incongruité de l'idéologie développementaliste en contexte traditionnel 
africain. 
Si, en structure de surface et au niveau mythologique, l'imaginaire butakéen laisse ainsi paraître 
la problématique du développement en Afrique dans toute sa quintessence, à plus forte raison 
au niveau archétypal où celle-ci apparaît dramatiquement (si ce n'est tragiquement)  
aporétique.   En  effet,   les  termes  du  paradigme  archétypal  de  ce  récit s'actualisent en des 
antinomies qui se présentent comme suit : 
Chute = lac bénéfique et maléfique de la montagne 
Épée = dieu (du lac) bénéfique et maléfique 
Refuge = village paradisiaque et infernal  
Monstre dévorant = dieu du lac  
Quelque chose de cyclique = alternance ordre/désordre dans le village 
Personnage = habitants heureux et malheureux du village 
Eau = eau bénéfique et maléfique du lac 
Animal = ancien et nouveau chefs 

Feu = bonté et ire du dieu du lac 
 
Ces antinomies traduisent le caractère chaotique de l'univers butakéen du fait de 

l'intrusion dans celui-ci de la modernité en tant qu'élément étranger. Cette chaotisation du monde 
traditionnel correspond donc à un désenveloppement de celui-ci relativement à sa culture et à son 
environnement naturel. En sorte que le développement est la panacée pour sortir ce monde du 
chaos ou pour le faire revivre de ses cendres, mais pas un développement prométhéen factice, mais 
un développement conditionné par l'enveloppement d'origine à reconstituer comme transcendance 
par rapport à toute chose. 
 
Conclusion 
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Les approches mythanalytique et mythocritique montrent à l'envi qu'il ne saurait y avoir de  
développement viable et  véritable  sans  l'enracinement  de celui-ci  dans  son environnement 
naturel et culturel dont on doit alors sauvegarder l'intégrité. L'environnement naturel fournit les 
facteurs matériels et humains du développement. En Afrique, ceux-ci sont constitués de ressources 
naturelles spécifiques que l'on ne retrouve pas ailleurs et qu'on ne devrait pas détruire sous prétexte 
d'un certain type de développement qui n'est en fait que désenveloppement, et donc destruction d'un 
cadre vital pour les populations auxquelles on ne demande pas souvent l'avis. Quant à 
l'environnement culturel, il encadre le développement à travers l'imaginaire collectif, de manière à 
réaliser les rêves collectifs et à éviter que ces rêves ne deviennent des cauchemars suscités par des 
projets de développement mal conçus. 
Or, en Afrique, les projets de développement ne tiennent que rarement compte des exigences 
écologiques ou environnementales. L'enveloppe protectrice naturelle est mise à mal sous le 
prétexte qu'elle constitue la matérialité d'un sous-développement dont il faut se débarrasser pour 
le mieux être des populations. D'où la destruction de milliers, voire même de millions d'hectares 
chaque année, l'avancée évidente du désert, l'épuisement des ressources naturelles, etc. 
 Ces déviances prométhéennes ont lieu parce qu'elles sont imposées de l'extérieur. Leurs 
agents ne tiennent pas compte des exigences culturelles locales en matière des rapports de l'homme 
avec son environnement. En d'autres termes, le rêve prométhéen exogène imposé à l'Afrique 
profonde reste incompatible avec l'idéal paradisiaque enveloppementaliste de ce continent. Voilà 
pourquoi l'Afrique reste toujours mal partie sur les chemins du développement, d'autant 
qu'on le lui impose en lieu et place de l'enveloppement plutôt que 
subordonné à cet enveloppement. 
Par conséquent, l’Afrique doit opérer une véritable révolution en matière de développement. 
Cette révolution consisterait à construire un paradigme de développement sur la base de son 
environnement naturel et culturel qu’il faut impérativement restaurer, protéger, redécouvrir ou 
reconstituer. Tout le monde doit s’y atteler à commencer par ceux qui ont le pouvoir politique et 
qui doivent en faire un credo institutionnel, voire même constitutionnel. C'est alors que l'Afrique 
pourra véritablement s'engager sur la voie des défis actuels du développement, à l'instar des 
dragons d'Asie ou des pays émergents d'Amérique du Sud. 

L'appropriation de la problématique du développement en Afrique par l'imaginaire artistique 
montre l'ampleur de celle-ci et l'urgence qu'il y a à la traiter en tant que question vitale, et même de 
survie. L'auteur de Lake God en est conscient dont les propos suivants l'illustrent bien : 

 
Mes collaborateurs et moi [...] utilisons le théâtre [...] pour éveiller les consciences dans 
divers domaines tels que la féminisation du pouvoir, la gestion rationnelle des terres, la 
protection de l'environnement, la bonne gestion des biens publics, la démocratie, les droits de 
l'homme et la citoyenneté, et le développement socio-économique50. 

 
De ces propos de Bole Butake, qui traduisent l'appropriation de la problématique du 

développement par l'imaginaire, on retient, au-delà de l'obsession de cette problématique, que Lake 
God traite bien de celle-ci dans le contexte de l'Afrique profonde et traditionnelle où elle se pose 
avec beaucoup d'acuité. Nous pouvons dire, à ce sujet, que les pièces de Bole Butake s'adressent 

                                            
50 Lake God, op. cit., p. 3-4. Notre traduction en français. Texte anglais : « My collaborators and I [...] [ have 

been] using theatre as a [...] tool of awakening and concientizing people in such diverse areas as the empowerment 
of women, landuse management, environmental protection, good management of community property, democracy, 
human rights and citizenship and socio-économie upliftment. » 



 53

prioritairement au monde rural. Nous n'en voulons pour preuve que les localités dans lesquelles la 
troupe de ce dramaturge se produit, les villages semblant ici plus nombreux que les villes. 
Laissons la parole à cet auteur à ce sujet : 

Ces dernières deux années, ou à peu près, mes collaborateurs et 
moi nous sommes produits dans diverses villes et villages : 
Bamenda, Batibo, Bamendankwe, Esu, Guzang, Belo, Pinyin, 
Ndop, Bamunka, Baba 1, Babanki Tungo (Kijeng Kitongo), Akum, 
Garoua, Takasco, Pitoa, Gaschiga, Ntah Mbang (Mile 6, Nkwen), 
utilisant le théâtre comme un outil informel d'éveil des 
consciences par rapport à divers problèmes51. 

De ces propos de l'auteur de Lake God, il apparaît que dans cette liste de localités par lui 
énumérées, les deux seules grandes villes sont Bamenda et Garoua, les autres localités étant des 
villes de moyenne importance et de grands et petits villages. 
Toujours au sujet de l'appropriation obsessionnelle de la problématique du développement par 
l'imaginaire artistique en Afrique noire, on notera que Lake God s'inspire de la catastrophe du lac 
Nyos en 1986, un lac situé dans la région montagneuse du nord-ouest du Cameroun. Une grande 
poche d'un gaz très toxique avait éclaté dans les profondeurs de ce lac. Des millions de mètres 
cube de ce gaz avaient alors envahi des villages à des kilomètres à la ronde, supprimant toute vie 
humaine et animale et brûlant même la végétation. On avait alors dénombré près de deux mille 
morts, sans compter les animaux. Sous la plume de Bole Butake, cette catastrophe naturelle est 
traitée comme une malédiction divine subséquente à la désobéissance aux lois divines, naturelles et 
traditionnelles, c'est-à-dire à l'ouverture au développementarisme incontrôlé. Que la pièce de 
théâtre de Bole Butake ait eu tant de succès et continue de l’avoir dans le monde rural 
traditionnel et chez le Camerounais authentique traduit la problématicité essentielle de 
l’idéologie développementariste en Afrique, une problématicité qui ne peut être évaucée, ne 
serait-ce que partiellement, qu’à la condition de subordonner cette idéologie importée à la 
culture endogène. 

En définitive, s'il fallait choisir un modèle de développement pertinent pour l'Afrique, il 
nous semble que ce serait le modèle dit durable. Celui-ci se définit comme « une dynamique 
de changement qui répond de façon équitable aux besoins des populations futures en s'appuyant sur 
leur participation active et sur le maintien de l'équilibre des écosystèmes »52 La pertinence de ce 
modèle tient en ce qu'il prône la conciliation des exigences du progrès, de 
la protection de la nature, et des traditions locales. Pourvu seulement que ce concept à la 
mode ne cache pas des avatars d'insoutenabilité tels que les relève Stéphane Bonnevault53. Pour 
celui-ci, en effet, la « durabilité » n'est qu'un subterfuge de plus pour perpétuer la domination 
des riches sur les pauvres, ou de l'Occident sur le reste du monde. 
 
 
 

                                            
51 Ibid. Notre traduction de l'anglais : “In the last two years or so my collaborators and I have worked in 

various towns and villages […], using theatre as an informal tool of awakening and conscientizing people in […] diverse 
areas”. 

52 Cf. N’gaidé Adama, Le Développement durable : un nouveau paradigme, 
http://liqraa.ifrance.com/iqraa4/environ.htm, page consultée en août 2008. 

53 Stéphane Bonnevault, Développement insoutenable. Pour une conscience écologique et sociale, Paris, 
Editions du Croquant, collection Turbulences, 2004. 
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Imaginário do “envolvimentarismo” 54 
 

Michel Maffesoli (Sorbonne – CEAQ - Paris - France) 
 

 
Ao contrário do que foi a grande ideologia do progresso, baseada no desenvolvimento, e sua 
ideologia desenvolvimentista, considero que a sensibilidade ecológica pós-moderna demanda 
que saibamos construir uma nova visão do mundo, é isso que eu chamo "envolvimentarismo". 
Ou seja, o desenvolvimento de outra relação com a natureza, que deve ser considerada não como 
um objeto inerte a ser explorado, mas como um parceiro a ser respeitado e com o qual é preciso 
haver uma relação de reversibilidade.  
 
Penso que uma perspectiva desta natureza deve compreender o que tem sido chamado de 
manifestações de Maio de 68. Na verdade, elas representam a verdadeira distinção entre 
Modernidade e Pós-modernidade. As revoltas juvenis dos anos 60 anunciaram a queda dos 
grandes valores modernos, da fé no futuro, da visão política do mundo, do predomínio da razão, 
da prevalência do trabalho... Com esses acontecimentos, o advento de um novo paradigma se 
instaurou. Da minha parte, em tom jocoso, posso dizer que toda a minha obra consiste em buscar 
as conseqüências da ruptura que se iniciou com esses eventos. 
 
Eu tentei mostrar em vários de meus livros (e, em particular, um panfleto publicado em 2008, A 
República de bons sentimentos), que a intelligentsia, os políticos, intelectuais e jornalistas 
pareciam totalmente em desacordo com o que acontece na vida social. Existe um verdadeiro 
fosso entre a opinião pública e a opinião publicada. Isso ocorre porque a intelligentsia manteve-
se principalmente sobre os padrões intelectuais que se desenvolveram a partir dos séculos XVIII 
e XIX, o Iluminismo. Por conseguinte, é necessário ter cuidado com o que está a surgir na base 
social. E, para pegar emprestado uma frase de Marx, é preciso "saber ouvir a grama crescer". Isto 
é, estar atento a todos os pequenos pedaços da vida ordinária, ao imaginário social que constitui 
a verdadeira cultura em gestação. Na verdade, podemos chamar-lhe uma anarquia pós-moderna. 
Recordando aquilo que é a verdadeira definição de anarquia, ou seja, "uma ordem sem Estado". 
Da minha parte, vou tentar chamar a atenção para a ordem interna que constitui a vida cotidiana.  
 
Eu dizia que, face à inversão dos valores que, empiricamente, torna-se cada vez mais evidente, é 
preciso evitar a pose grandiloqüente daquele que sabe e daquele que age. Trata-se agora de 
escrever e agir pelo lado de dentro. Ter a graça que é imanente.Ter a intuição do interior, a graça 
da imanência. Expressões que parecem fáceis de usar. E que o são se permitirem compreender 
que se trata de abandonar toda transcendência. 
 
Parece-me que, de fato, uma das características da Pós-modernidade é o menosprezo ou, mais 
exatamente, a indiferença para com a política tradicional. Neste sentido, podemos dizer que a 
sensibilidade ecológica ou, ainda, a atenção despertada pelo que chamo de "doméstico", que diz 
respeito à vida "proxémique" (conceito usado para descrever a distância psíquica estabelecida 
entre as pessoas), seriam características marcantes deste desinteresse político. Esta tendência eu 

                                            
54 Texto reconstruído por Danielle Perin Rocha Pitta a partir da conferência do professor Maffesoli; de 

trechos da Entrevista do Diário de Pernambuco, Edição de sexta-feira, 10 de outubro de 2008; de citações do livro A 
República dos Bons Sentimentos. Agradecimentos a Dulce Figueiredo pela colaboração. 
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observo não apenas na Europa, mas em vários países do mundo. Não cabe a mim julgar a 
América Latina, que deve ter seus próprios intelectuais. Pergunto-me, porém, se as ações de Lula 
no Brasil, de Chávez na Venezuela e de Morales na Bolívia podem ser compreendidas à luz da 
política tradicional. Parece-me que para compreender, ao mesmo tempo, seus discursos e suas 
práticas é preciso incluir outras categorias além das propostas pela ciência política européia. Mas 
volto a dizer que cabe aos intelectuais sul-americanos pensarem neste sentido. 
 
Já disse que Bush e Bin Laden foram os dois protagonistas da mesma ideologia, resultante do 
monoteísmo semita. Isto significa que, a partir de uma concepção única do bem, um estigmatizou 
o outro. De qualquer jeito, eles se empenharam em uma disputa doméstica. Não sei, na verdade 
não creio, que Obama possa representar uma ruptura. Ele se apóia muito na ideologia americana 
ou, melhor dizendo, na idéia americana de um bem único. Isso se traduz politicamente na 
pretensão de impor a democracia a todos os povos e pelo bem de todos os povos. A mim, parece-
me mais interessante observar o que acontece nesta fértil América do Sul onde, a longo prazo, se 
pode planejar o futuro da pos-modernidade. 
 
Deveriam refletir sobre essa mensagem todos esses jornalistas, políticos, intelectuais em geral 
que só têm na boca as palavras Progresso, Razão, Ciência, mas que apenas repetem, como 
papagaios, os lugares-comuns que é de bom-tom cacarejar no quintal que lhes é habitual. E que 
às vezes confundem com o mundo todo. 
 
É preciso fazer uma distinção entre a sociedade oficial, a das instituições políticas, econômicas e 
sociais, da chamada "sociedade oficiosa" (que na França é conhecida como sociedade noturna). 
Chamo a atenção para a diferença entre o social racional e a socialidade emocional. Obviamente, 
isso é o que, para mim, representam as várias tribos urbanas que, ao lado da economia e do 
trabalho, ao lado da vida das empresas, mantêm o foco na dimensão lúdica da existência. As 
technoparadas, as raves, o crescimento da música gótica, o mangue beat... Tudo isto faz com que 
exista um mainstream da sociedade com ênfase em valores dionisíacos. Da minha parte, é assim 
que eu entendo Pós-modernidade.  
 
Em trabalhos anteriores, em breves capítulos, eu analiso quais são os ícones pós-modernos. 
(Dediquei um capítulo à 'brasiliomania', ou seja, voltada para o futuro do Brasil). Atualmente, 
mantenho esta perspectiva e estou preparando o próximo livro: Iconologias II. Também acabei 
de terminar um livro chamado Métamorphoses postmodernes, no qual faço uma compilação das 
análises das pós-modernidades. 
Estamos passando de uma civilização que era “logocentrada”, dominada pela palavra, dominada 
pela razão, para uma civilização que vai ser “lococentrada”. Este lococentrismo faz com que o 
termo desenvolvimento não é mais um termo pertinente  e que se ousássemos, conviria chamar 
de envolvimento ou envolvimentarismo. Somente haverá vida social se a entendermos 
“envolvida” nesta natureza que aí está como em uma espécie de porta jóias.  Logo, não se fala 
mais em crescimento, não mais deste desenvolvimento longínquo, mas ao contrário de um 
crescimento que vai se fazer a partir das raízes, do enraizamento dinâmico. É isto que permite 
dar todo o seu sentido a termos que utilizamos sem prestar muita atenção, o oïkos,  a ecologia, a 
casa comum, a domus em latim. Lembremos que existe húmus no humano e que é integrando a 
animalidade no animal humano que evitaremos que esta animalidade se torne uma bestialidade. 
Toda vez que as grandes civilizações esqueceram esta animalidade, vimos chegar a bestialidade. 
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É a bela sabedoria que encontramos em numerosos filósofos: o bom uso da... No caso, é o bom 
uso  da violência, o bom uso da animalidade. 
Saber dizer sim à vida é bem a revolução copernicana que se tem de fazer nos espíritos. 
Revolução que é a única a permitir entrar em sintonia com aquilo que anima, em profundidade, a 
vida de todos os dias. Revolução que, assim, permitirá aos que têm o poder de dizer e fazer, 
entrar em sintonia com o próprio tempo.   
O medo da vida e de suas paixões é sem dúvida o que melhor caracteriza a triste intelligentsia 
moderna. Intelligentsia que desemboca numa literatura edificante feita por imbecis formados na 
escola da virtude. E que, paradoxalmente, surge como literatura em tudo frívola por não saber 
apreender os pequenos prazeres da vida de todos os dias. É exatamente o esquecimento desse 
enraizamento dinâmico, o esquecimento da força que vem das raízes, que faz da maioria dos 
intelectuais pessoas que desprezam a vida. Em sua morosidade, são incapazes de compreender a 
alegria do mundo que se expressa, de múltiplos modos, no reencantamento contemporâneo.  
É perceptível que existe uma estreita correlação entre o desenraizamento e o ódio ao mundo, que 
é a repressão dos instintos, das paixões, das pulsões que constituem a base do contrato social. 
Quer se queira ou não, são todas essas afecções que voltam com força em diversos fenômenos 
contemporâneos. Donde a necessidade de se instaurar um pensamento da vida que saiba 
responder a esse desafio. 
O ódio diante daquilo que existe é, contudo e acima de tudo, sinal de impotência. Todos os 
discursos moralizadores, todos os livros de edificação que caracterizam o Republicanismo dos 
Bons Sentimentos traduzem sempre o fato de que se está ulcerado por aquilo que acontece, isto 
é, pela vida. Coisa que, aliás, não deixa de ter relação com as úlceras de estômago, doença 
crônica dos moralistas de toda espécie. 
“O interesse do presente”, o fato de encontrar lugar no meio das coisas, é sinal de serenidade. É 
uma ecologia do espírito que reconhece o curso, talvez lamentável, mas inevitável, dos 
acontecimentos. O que implica não mais a atitude afinal de contas paranóica de um homem que é 
“amo e senhor da natureza” e do social, mas sim, retomando uma temática heideggeriana, de um 
homem que é “pastor do ser”.  
Diante de uma intelligentsia moderna que é desconsiderada, com todos os perigos que isso não 
deixa de comportar, é urgente armar uma postura intelectual. Dar sentido outra vez ao intelectual 
orgânico. Ligar-se e voltar a ligar-se àquilo e àqueles dos quais fazemos parte. 
“Olhar”, como disse, é tomar conta daquilo que existe. É, também, ver dentro. Recorrer às 
intuições, intuire, isto é, ter uma visão do interior. O que permite compreender a dinâmica que 
move, subterraneamente, a sociedade. Significa, enfim, estar atento aos problemas da raiz, das 
origens e da sedimentação do saber. 
É preciso tempo, já disse, para pensar o ser coletivo na sua inteireza. Isto é, para apreciar a 
complementaridade dos pares de opostos. É preciso tempo para saber identificar, tal como 
aconselhava Heidegger, um Schrrit zurük esse passo atrás que retrocede na direção de algo mais 
original, mais essencial. É preciso tempo para saber abandonar os pensamentos convencionais, 
os lugares-comuns progressistas, as evidências dogmáticas, a fim de se acomodar melhor ao que 
é vivido, no que tem de melhor e de pior, pelas novas tribos pós-modernas. 
Se a idéia é entender os múltiplos sobressaltos que pontuam a vida social, compreender os 
“tsunamis” de todo tipo que marcam a vida internacional, é preciso abandonar nossas certezas 
racionalistas que foram o apanágio do idealismo intelectual. E, com isso, reconhecer que a vida é 
feita também de um realismo sensível: o compartilhamento das emoções, dos afetos e outras 
paixões comuns. 
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Acreditou-se, durante um tempo longo demais, que a Verdade resultava do “sentido privado” 
daquele que sabia, o sacerdote, o político, o filósofo, quando, talvez seja o senso comum, como 
bem coletivo da humanidade, ou a autoridade (essa capacidade de fazer crescer) própria do 
gênero humano, que está na origem daquilo que Joseph de Maistre chamava de “fundo comum 
das verdades”. Um critério verdadeiro e enraizado sobre o qual se baseia o estar junto. 
É bom prestar atenção: tudo é símbolo. No caso, a desconsideração com que se tratam os 
intelectuais midiáticos, a desconfiança diante dos jornalistas e a suspeita contra os políticos, tudo 
isso mostra como, embora a intelligentsia continue a ter o poder legal de manejar os diferentes 
discursos oficiais, não mais lhe é reconhecida uma legitimidade social. 
Essa desconfiança generalizada ainda não encontrou as palavras adequadas para se expressar. 
Tudo passa por enquanto pelo “não verbal”: rebeliões, insurreições, rupturas e abstenções 
diversas. E cada um pode colocar sob a capa desses termos uma multiplicidade de fenômenos 
concretos que, tanto no campo nacional como internacional, sublinham a saturação da grande 
temática do “contrato social” que foi a característica essencial da modernidade. 
O clima da época é dado pela secessão. É esse o símbolo que é preciso entender. Quer isso nos 
agrade ou não, contrarie ou não nossos valores, é o símbolo do fim das ilusões sobre as teorias da 
emancipação elaboradas no século XIX e que, de modo mais ou menos consciente, continuam a 
alicerçar o Pensamento Oficial. Fim, também, do mito de um Progresso contínuo e da Razão 
triunfante. A era dos valores quantitativos dá  lugar ao desejo, difuso, do qualitativo.  
Além desses dois exemplos, é todo o processo das “luzes radicais” que assim se desenrola. De 
modo dissimulado, ou abertamente, minar as certezas, fragilizar os dogmatismos, ridicularizar as 
inquisições. E isso, não pelo simples prazer de provocar, mas para estar sintonizado com o 
espírito do tempo que nascia. 
Há momentos de grandes mudanças societais em que é indispensável ser herético. E no duplo 
sentido do termo: ser capaz de fazer uma escolha, isto é, saber discernir a hierarquia dos valores 
vividos e não temer elaborar idéias que se oponham aos dogmas estabelecidos. 
Não surpreende que os moralistas de todos os tipos sintam medo de todas as efervescências que 
pontuam a vida social. Queiram ou não, fazem o papel de “clero”. Os livros edificantes, os 
artigos lacrimejantes, os discursos bem pensantes que segregam são incensados em páginas e 
páginas de boletins paroquiais. Os espíritos esclarecidos não hesitam em comparar essas 
secreções com o cheiro de esperma seco que caracterizava as batinas fétidas dos padres 
frustrados e viciosos do passado. Mas deixemos esses moralistas entregues a seus joguinhos 
pervertidos. O ar livre da vida logo irá varrer os miasmas que eles exalam. Tanto isso é verdade 
que os combates de retaguarda não conseguem deter esse “élan vital” que pode ser lento, 
experimentar paradas e, por vezes, alguma marcha à ré, mas que no longo prazo continua 
confiante em si mesmo. 
Essa filosofia de vida que, como uma linha mestra, percorre a história das idéias, faz eco a um 
querer-viver que não se pode reprimir e que assegura, bem ou mal, a continuidade sociétal. Em 
relação aos últimos séculos, essa filosofia pode ser encontrada, na Alemanha, em Nietzsche, G. 
Simmel, M. Weber. Na França, em Bergson, claro, e, mais perto de nós, em Deleuze e Michel 
Foucault. Todos esses pensadores estão à procura desse fluxo profundo e de sua capilaridade no 
conjunto do corpo social. 
E é porque esse “élan” ganha força e vigor que convém saber analisá-lo. Mas, como observou 
Michel Foucault ao longo de toda sua vida, para tanto é preciso saber destruir as evidências que 
são paralisantes ou as universalidades que, abstratamente, dão segurança. Ninguém poderá 
compreender a dinâmica do fluxo existencial sem saber se deslocar, o tempo todo, e sem pôr em 
dúvida a própria posição teórica. Em suma, sem estar o tempo todo “atento ao presente”. 
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É essa atenção que requer a coragem dos “saberes clandestinos” que não temem enfrentar a 
maldição. 
É tempo de saber reconhecer o que é amplamente vivido. A saber, que o critério da verdade não 
é mais considerado como simples encadeamento de pensamentos, mas que dele fazem parte os 
curtos-circuitos, as tentativas atrevidas, em suma, a audácia daquilo que está vivo.  
Talvez essa seja uma das raras “leis” sociológicas que se pode verificar com precisão. Por uma 
questão de peso próprio, aquilo que a seu tempo foi inovador tende a se enrijecer em dogma. E, 
nesse momento, começa a brecar e a contrariar as idéias e práticas audaciosas que chegam para 
incomodar as certezas estabelecidas. Assim é que se pode dizer sem medo de errar que as 
maiorias institucionais estão sempre equivocadas diante da vida. Era exatamente isso que 
Spinoza, um herege em seu tempo, observava quando dizia: “Não se espantem com essas 
novidades, pois vocês sabem muito bem que uma coisa não deixa de ser verdadeira apenas por 
não ser aceita por muitos”. 
A preguiça e a covardia das elites fazem que não aceitem essas “novidades”, que são as formas 
de estar-junto que não se acomodam ao campo definido pelo “contrato social” do século XVIII. 
É preciso saber passar pelo crivo da inteligência e da realidade todas essas grandes palavras que 
construíram a modernidade: individualismo, racionalismo, universalismo, democratismo, 
republicanismo, contratualismo, progressismo, desenvolvimentismo e outros ectoplasmas do 
mesmo jaez. Sob pena de ficarmos atolados num dogmatismo esclerosado, é preciso aceitar a 
idéia de que nada é “tabu”. 
Tudo é passível de análise, de ser questionado. Não pelo simples prazer de um esteticismo 
decadente, algo que com freqüência se atribui ao pensamento pós-moderno, mas pela 
preocupação de entrar em sintonia com uma realidade que nos provoca (pro-vocare), que nos 
convoca para a linha de frente. 
Sem dúvida, não é fácil entender tudo isso. Mas a lucidez, a exigência intelectual, a probidade 
científica deveriam nos incitar a não reagir como esses discípulos que, diz o Evangelho de São 
João, assustaram-se e ficaram murmurando entre si quando Jesus lhes indicou os pontos fortes de 
sua “boa nova”: “Esta fala é dura! Quem pode ouvi-la!” (6,60). 
Esses murmúrios circunspectos, sinal de temor daquilo que existe, são a base de todas as 
inquisições e dogmatismos que lhes servem de apoio. Mas, como todos os combates de 
retaguarda, nada podem contra a dinâmica da existência que encontra os meios adequados para 
nos fazer acordar do torpor induzido por esse ronronar dos diversos conformismos intelectuais 
ou outros modos do “politicamente ou moralmente correto”. 
É porque o despertar está à mão, e por ele se expressar, para melhor e o pior, nas múltiplas 
efervescências prodigalizadas pela atualidade, que convém abandonar as palavras imobilizadas 
de nossas certezas dogmáticas e encontrar as falas adequadas à aventura “existencial”, isto é, a 
esse vitalismo incontido, festivo, exuberante, um tanto anômico, contra o qual as encantações 
morais nada podem. 
É um paradoxo assim que Fernando Pessoa propunha para a organização das sociedades 
“progressivas” e não apenas “progressistas”. Sociedades progressivas que, sem desprezar a 
razão, sabem pôr em ação as conquistas da tradição e da experiência. Outra maneira de expressar 
a inteireza do estar-junto. É esse o despertar a que nos convida o ideal comunitário que, em 
silêncio ou ruidosamente, esboça-se diante de nossos olhos. 
Talvez seja algo assim que está acontecendo contemporaneamente. Reconhecimento brutal e 
completo do desacordo que existe entre um imaginário moderno petrificado em seu 
Universalismo e seus bons sentimentos e um imaginário que nasce num berço feito de 
relativismo e da aceitação do outro. Aquele, fundado no medo e, portanto, gerando ódios. Este, 
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tendo por ideal o ajustamento àquilo que existe e, portanto, reivindicando um autêntico amor 
mundi. 
Quando se observa, num longo arco do tempo, as histórias humanas, identificam-se momentos 
em que se dá uma nítida ruptura entre o que é instituído e o que é instituinte. Conflito de 
paradigmas. A compreender como modos diametralmente opostos de apreender o real. 
É à luz desse conflito que se pode compreender a incapacidade do bem-pensar para apreender as 
múltiplas explosões sociais, a indiferença política, os diversos nomadismos existenciais, o 
mergulho do indivíduo racional na tribo afetual e, claro, o presenteísmo furioso subjacente a tudo 
isso. É isso que constitui o imaginário em gestação. É isso que pede que se leve em conta a 
experiência concreta mais do que esses a priori intelectuais um tanto abstratos. 
Cada voz tem uma tessitura específica, um conjunto de sons responsável por sua qualidade. O 
mesmo ocorre com a voz social. E não é possível enganar-se de registro se o que se pretende é 
fazer que ela dê o melhor de si mesma. Sob o risco de, caso contrário, suscitar-se uma cacofonia 
de resultados deploráveis ou uma balbúrdia enorme em lugar da harmonia que é o ideal de todo 
estar-junto. 
É possível resumir numa frase tomada de empréstimo da tradição cristã o que é o imaginário 
moderno: “Não se conformem com o mundo presente” (Rom. 12,2). Está tudo dito aí. Aí está o 
fundamento do saber-poder modernos. 
Ruptura que convoca um pensamento radical. Em sentido estrito, um pensamento enraizado no 
vivido coletivo. Pensamento que saiba se adequar a este mundo aqui, a este presente vivido em 
comum. 
Ruptura com o otimismo beato do mito do Progresso baseado na idéia, na esperança, no 
fantasma de uma perfeição regular e definida. Mito que, de uma maneira profana, leva ao pé da 
letra o conselho evangélico: Estote perfecit, torne-se perfeito. É essa interpelação, recheada de 
bons sentimentos como um frango com farofa, que vai servir de fundamento para o desejo de 
tornar tudo perfeito. Uma concepção sem dúvida generosa, mas que se esquece da ambigüidade 
própria da natureza humana, feita tanto de sombras quanto de luzes. 
É esse otimismo, algo abstrato, que, considerando, conforme a sugestão de Descartes, que o 
homem é “amo e senhor” da natureza, irá levar àquilo que se é obrigado a chamar de verdadeira 
“devastação” do mundo cujos exemplos não faltam nos quatro cantos do planeta. 
É esse otimismo, seguro de si mesmo, que vai também se esforçar por higienizar a vida social. 
Asseptizar todos os aspectos da vida de modo a torná-la igual a um hospital onde os cuidados 
que são prodigalizados às pessoas não as impedem de contrair doenças nosocômicas. De tanto 
querer eliminar os riscos e impor a segurança a todo preço, obtém-se uma devastação dos 
espíritos. E a uma verdadeira implosão societal cujos sintomas mais evidentes são todas essas 
explosões que se multiplicam na atualidade e que não deixarão de se manifestar nos próximos 
anos. 
Ruptura com tudo isso, pois, se soubermos ser como “o homem da lupa” de que fala Gaston 
Bachelard em A poética do espaço, temos que nos dar conta de que o processo de 
interdependência será a base epistemológica do paradigma em gestação. Algo que já observei ao 
dizer que “o lugar liga”. 
Lugar real, do qual o localismo é prova e que o sentimento tribal de pertencer expressa do 
melhor modo possível; lugar simbólico, de que é prova o retorno das preocupações espirituais e 
os fanatismos religiosos; lugar virtual, com o qual o desenvolvimento tecnológico não pára de 
nos surpreender. O espírito do tempo, de fato, está na interação, na inter-relação.  
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Sem querer desenvolver este ponto aqui, o que pretendo fazer em meu próximo livro, pode-se 
dizer que o espírito do tempo será, cada vez mais, caracterizado por uma espécie de erótica 
social. Como bem assinala Max Scheler, uma verdadeira ordo amoris. 
Basta de tudo isso. Se é preciso que, como todos os grandes criadores, os espíritos esclarecidos 
tenham uma iluminação, é porque há “iluminismo” no ar. No caso, todos esses êxtases, 
cotidianos e festivos, que furam o tecido social demasiadamente enrijecido. Contra o 
anquilosamento das instituições mortíferas, é preciso saber como pôr em marcha um desabrochar 
de um pensamento que saiba justamente admitir a ordem simbólica derivada dessas 
interdependências que são as relações homem-natureza e pessoa-tribo. 
Todas essas efervescências repousam sobre a intercomunicação das consciências. Não mais um 
“ego” encerrado em sua consciência autônoma e que assina um “contrato” com um outro 
indivíduo racional, mas fenômenos de histeria, epidemias, contaminações virais. 
Em suma, esses processos de participação mágica traduzem o retorno de um politeísmo de 
valores. Já propus até mesmo que se falasse de um reencantamento do mundo. 
Tudo isso escapa a esses espíritos doloridos que permanecem obnubilados pelo esquema do 
desencantamento, modelo que lhes cai tão bem porque traduz a negra tristeza que os habita e 
que, geralmente, eles atribuem ao mundo a sua volta. 
Ao lado dessa morosidade oficial, nesses fenômenos efervescentes que são as festas, os 
fanatismos diversos, as explosões, as rebeliões, as implosões, existe a intercomunicação. 
Dizendo-o de maneira trivial, “a gente se explode junto”. E usando este termo de modo 
metafórico, pode-se dizer que há “telepatia” no ar. 
Em seu sentido estrito (telos, pathos), o fato de sentir ou de fazer sentir paixões distantes é o 
denominador comum de todo estar-junto. A televisão interativa, o telefone celular, o computador 
portátil e outros utensílios informáticos inscrevem-se nessa telepatia generalizada. Mas, claro, o 
sujeito desse processo não é mais o indivíduo racional próprio da modernidade, mas sim o “não 
si mesmo” das filosofias orientais ou o “mais que um” tão bem analisado por Gilbert Simondon. 
É esse “mais que um” que se mostra difícil de apreender e que, no entanto, é a base de toda vida 
social pós-moderna. E para além do que é oficialmente pensado (além dos conformismos 
habituais), para além do que constitui a ação política habitual, é preciso acionar uma visão 
penetrante que, como um raio laser, saiba como atravessar todas essas novas maneiras de ser, 
agir e pensar que constituem a socialidade contemporânea. 
É porque a paixão está solta no ar do tempo, para o melhor e o pior, que o “pathos” se propaga 
no ritmo dos novos meios de comunicação interativos (“telepatia”) e é por isso que existe uma 
cruel necessidade de mudar nossos paradigmas de interpretação. 
Cruel porque a hipertrofia do pensamento racional é apenas um mecanismo de defesa erigido 
contra o pressentimento difuso do politeísmo de valores, do policulturalismo galopante, do 
relativismo cada vez mais presente. Tudo, coisa que a sabedoria cega e manca desse ronronar 
pretensioso cheio de tolices evidentes não consegue aceitar. 
Esse relativismo, no entanto, está aí. E para sair dos bloqueios nos quais se encerra a 
modernidade que termina, é preciso saber pôr em ação esse “pensamento complexo” que nos 
ensinou Edgar Morin. “Complexus”, ele lembra, é aquilo que é tecido. Um conjunto onde o 
simbolismo, a mitologia, o imaginário, o racional, a experiência encontram seus respectivos 
lugares. Seus devidos lugares, mas nada além disso. E, todos juntos, tecem “o tecido daquilo que 
chamamos de real”. 
Retomemos aqui a injunção de Kant: Aude sapere. Ousar saber foi algo, naquele momento 
importante das Luzes, difícil e necessário ao mesmo tempo. Difícil contra o dogmatismo. 
Necessário para acompanhar a dinâmica civilizacional. 
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O mesmo vale hoje para pensar a pós-modernidade. “Ousar saber” contra o dogmatismo 
cientificista, racionalista, moralista, republicanista. “Ousar saber” para integrar os sonhos 
coletivos que, de múltiplas maneiras, perfuram o corpo social. E isso para impedir que esses 
sonhos, se não soubermos acompanhá-los, se avinagrem em pesadelos. 
Como eu dizia de início, a sensibilidade ecológica pós-moderna exige uma nova visão do 
mundo, essa que eu chamo "envolvimentarismo": o desenvolvimento de outra relação com a 
natureza, considerada como um parceiro a ser respeitado, orientando políticas e vivências do 
cotidiano.  
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Imaginário radical: criação-destruição.  
Elementos para pensar o envolvimento/desenvolvimento. 
 

Manuel Losada (Universidade Estácio/RJ) 
 
Introdução:  
 Hoje sofremos as conseqüências dessa herança acumulada, nos últimos séculos, do que 
podemos chamar “a ação predadora” do homem em relação à natureza: o aquecimento global, a 
degradação do ambiente, o extermínio acelerado das espécies vivas, o crescimento da violência 
nas cidades, o desenvolvimento a qualquer preço, são alguns dados inquietantes para não dizer 
assustadores que nos interrogam. Sobretudo, porque somos  nós, cada povo, cada nação deste 
planeta, que está implicado nisto.  

A sociedade ocidental, na modernidade, construiu um pacto social para viabilizar  o 
relacionamento civilizado entre os diferentes povos e raças. No que tange à relação do homem 
com a natureza, estava implícito no projeto da modernidade uma relação de domínio sobre a 
mesma. O homem moderno não viu a si mesmo como parte, mas como senhor do universo. Esta 
relação foi explicitada de uma forma paradigmática por Kant na Crítica da Razão Pura quando 
afirma que o pensador tem que interrogar  a natureza do mesmo jeito que o juiz interroga o réu: 
deve interrogar até extrair dela a verdade. 

Tomada ao pé da letra, esta direção da modernidade serviu e serve como álibi  para a 
destruição da natureza, assim como para as grandes dificuldades de convivência entre os povos. 
O homem é o lobo do homem, e predador da natureza. Ao tentar desenvolver (se)  se auto-destrói 
e destrói o seu entorno.  

O homem é criador e destruidor. Como nunca na história, o ser humano é capaz de criar 
um mundo melhor ou destruir a vida no planeta. Isto aparece de um modo especial quando se 
pensa um modelo de desenvolvimento a qualquer preço 

Quais são os desdobramentos desta situação para o futuro da humanidade? É possível 
inverter o rumo das coisas? É possível repensar o projeto da modernidade? É possível articular 
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de outra maneira o problema do desenvolvimento? Como articular a possível relação entre 
imaginação e envolvimento/desenvolvimento? Este texto pretende responder a estas perguntas à 
luz do imaginário radical de Castoriadis. É feito em dois momentos: o primeiro explicita  o 
conceito de imaginário radical e sua proposta implícita de inverter o pensamento do Ocidente em 
função da imaginação e do imaginário; o segundo pensa a relação do homem com a natureza, 
assim como a questão do envolvimento/desenvolvimento, a partir destes novos pressupostos.   

 

I) A emergência do imaginário na atual mudança de paradigmas. 

Vivemos uma enorme transição sociocultural, com desdobramentos na 
organização do conhecimento, na organização social e especialmente na relação 
com a natureza. Estamos no fim de um ciclo de hegemonia de uma certa ordem 
científica: o paradigma dominante está em crise e já se pode falar de um novo 
paradigma emergente. Neste sentido, Souza Santos (1987) propõe um discurso sobre 
as Ciências na transição para uma ciência pós-moderna.  Morin refere-se ao 
“Paradigma Perdido”. Perdemos um paradigma, uma visão de mundo, um referencial 
teórico, e estamos à procura de um outro. Deixamos para trás o paradigma surgido 
no século anterior – Historicismo (Ranke), Positivismo (Comte) e Materialismo 
Dialético (Marx) –, que funcionou como modelo interpretativo dos fenômenos 
subjetivos e sócio-históricos até mais ou menos a metade do século XX. Estamos à 
procura de um outro paradigma. Frente ao saber disperso e estéril que termina 
reduzindo e delimitando o homem e a natureza, é preciso criar um novo paradigma: 
sair de uma ciência fechada, a caminho de uma ciência da complexidade, da 
organização e auto-organização. Resumindo estas afirmativas, Capra afirma que 
estamos num ponto de mutação.  

Nesta mudança de paradigmas acontece um deslocamento significativo no 
campo do pensamento atual: conceitos como imaginação e imaginário passam da 
periferia para o centro epistemológico e são usados como categorias da maior 
importância na reflexão sobre  o sujeito e sobre o social-histórico, assim como a 
reflexão sobre o envolvimento/desenvolvimento. 

Em Castoriadis, a imaginação ganha um estatuto teórico novo, porquanto ela 
é um elemento constitutivo do mundo humano. Tinha sido reduzida pelo 
pensamento herdado a simples reprodução do já percebido ou à recombinação de 
seus elementos. Neste autor, ela ressurge como centro organizador de seu 
pensamento, possibilitando uma nova compreensão do homem a partir de sua 
capacidade poiética ou criadora. O ser humano se distingue dos outros seres não por 
ser racional, mas por estar provido de uma imaginação radical. 

Neste sentido, Castoriadis propõe inverter o procedimento tradicional: pensar 
o homem e a natureza, a partir da imaginação e do imaginário.  

O paradigma cartesiano-newtoniano da ciência reduziu algo tão 
profundamente humano como um sonho ou uma fantasia a um arranjo de elétrons. 
Por esse caminho, terminou reduzindo o homem a leis físicas ou biológicas. Esta é a 
grande questão levantada por Castoriadis, que o leva a propor inverter o 
procedimento tradicional. 
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De maneira semelhante, a filosofia, ao se interrogar sobre o Ser, na maioria 
das vezes, não começou pelos fenômenos de maior densidade ontológica. O filósofo 
dificilmente postulou uma fantasia, um sonho, um poema como instâncias 
paradigmáticas da plenitude do Ser, para, num segundo momento, considerar o 
mundo físico um modo deficiente de ser. Por causa disso, o imaginário sempre foi 
rebaixado ao modo secundário de ser. 

É esta a proposta paradigmática que perpassa a obra de Castoriadis: para 
pensar o sujeito, o social-histórico e a natureza é preciso partir do imaginário. A 
sociedade, a história, as instituições, o sujeito, o mundo, a cultura, o 
desenvolvimento, tudo isso, é instituído de forma imaginária.  

Esclarecendo os conceitos:  

Para Castoriadis, o termo imaginação55 tem a ver com a idéia de imagem56, ou 
de forma (Bild, Einbildung etc.) e com a idéia de criação. Por sua vez, o adjetivo 
qualificativo radical usado na expressão imaginário radical é utilizado para indicar 
que a imaginação é primeira, está na raiz do sujeito e do social-histórico. Para o 
autor, a imaginação não é combinatória ou reprodutora (não combina ou reproduz 
elementos, apenas), tampouco é especular; ela é criadora. Criadora de formas, de 
figuras, de imagens, que não tem um referente real ou lógico. Assim entendida, a 
imaginação constitui a experiência fonte que possibilita todas as outras; é anterior à 
distinção entre o real e o imaginário: é porque há imaginário radical e imaginário 
instituinte que há para nós realidade, e esta realidade (Castoriadis: 1999: 242). 

Ao colocar a imaginação como condição de toda experiência possível (não 
apenas da percepção e da racionalidade), Castoriadis está apontando para a 
capacidade criadora ou poiética do homem. Capacidade que se expressa de duas 
maneiras, diferentes e complementares: como imaginação radical, na psique 
individual, e como imaginário social instituinte, no coletivo. Entendida como fluxo 
representativo-afetivo-intencional, a imaginação radical é a capacidade criadora de 
formas/figuras/símbolos presente na psique.  Pode ser definida como capacité de 
faire surgir comme image quelque chose qui n' est pas et n' a pas été (Castoriadis, 
1986: 154). Já o imaginário social instituinte é a capacidade criadora de 
formas/figuras/símbolos do coletivo, que se põe em funcionamento cada vez que as 
pessoas se reúnem e se dão uma forma singular para existir. É o imaginário social 
instituinte que cria a linguagem, as instituições, os costumes, a cultura. A sociedade 
como um todo é criada, institui-se de forma imaginária. 

Os produtos do imaginário radical constituem o imaginário efetivo ou 
universo das significações. Aparece na forma de símbolos, mitos, instituições etc. A 
maioria dos autores, quando fala do imaginário refere-se, com freqüência, a este 

                                            
55Para esta questão, ver Castoriadis, C. A Descoberta da Imaginação in As Encruzilhadas do Labirinto II. Os 

domínios do homem. 1987, p. 335-395, assim como Imagination, imaginaire, réflexion, in Castoriadis, C. Fair Et À 
Faire, Les Carrefours du LabyrintheV, 1996, p, 227-281. 

56 A imagem de que se trata aqui não é, apenas, visual. Não há nenhuma fixação escópica em Castoriadis; 
para o autor, as imagens ou figuras auditivas, cinéticas, olfativas, táteis etc. são tão importantes ou mais que as 
visuais. Também não existe nada de "visual" no imaginário social.  
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nível do imaginário efetivo (imaginado), esquecendo o que está na sua base, o 
imaginário radical. 

A distinção entre imaginário radical e imaginário efetivo permite atribuir ao 
primeiro uma função universal, que estaria na origem, ou que "explicaria" a 
multiplicidade dos imaginários efetivos que se sucedem na história e coexistem nas 
diversas sociedades. 

Nessa perspectiva, o imaginário não é um adjetivo ou uma qualidade; ao 
contrário, trata-se de um substantivo, algo que tem consistência própria e é 
determinante para o ser humano: ele está na base, ali onde se constitui o sujeito e o 
social-histórico. 

Para Castoriadis, a distinção feita pela ontologia herdada entre real/fictício, 
inteligível/sensível, racional/irracional não é originária, é derivada do imaginário 
radical. Para o ser humano, só há realidade porque, paradoxalmente, ele é dotado de 
imaginação criadora. Vale dizer, esta capacidade criadora do ser humano forma algo 
a partir do qual surgem os esquemas e as figuras que possibilitam toda 
representação e todo pensamento possível.  

Em termos filosóficos, poder-se-ia falar da seguinte maneira: a imaginação 
radical constitui uma espécie de  condição transcendental do pensável e do 
representável. Sem ela, não existiria nada para o homem, nenhuma imagem ou 
representação (sensível ou inteligível) das coisas. 

Isso significa o seguinte: é a imaginação que nos permite criar um mundo, o 
mundo humano, a cultura. É a imaginação que nos permite estabelecer uma nova 
relação com a natureza para pensar de outra forma o 
envolvimento/desenvolvimento. 

 A imaginação radical: a capacidade criadora-destruidora do humano 

O advento do homem está ligado a uma alteração profunda da imaginação. 
Surge uma espécie de deiscência ou de separação entre a imaginação e seu substrato 
biológico; o que era funcional no ser vivo se desfuncionaliza57 no homem. Se a 
representação é constante no animal (fornece sempre as mesmas respostas), no 
homem é variável. O primeiro possui uma imaginação funcional, submetida à 
conservação e à reprodução; o segundo, uma imaginação desfuncional ou a-
funcional, constantemente criadora: aparecimento na psique humana, inconsciente e 
consciente, de um fluxo espontâneo e incontrolável de representações, afetos e 
desejos- a imaginação radical, uma autêntica ruptura com a imaginação funcional do 
ser vivo. 

Com a desfuncionalização da imaginação, aparece outro traço fundamental do 
mundo humano: o predomínio do prazer representantivo sobre o prazer do órgão. 
Assim, o ser humano investe em objetos imperceptíveis, socialmente instituídos, 
que não oferecem prazer de órgão. 

                                            
57 Há uma divergência na tradução desse termo para o português. Rosa Maria Boaventura, no livro Mundo 

Fragmentado. As Encruzilhadas do Labirinto III, no texto Estado do Sujeito Hoje, Ed. Paz e Terra, utiliza 
"desfuncionalizada". Lílian do Valle, fiel ao texto em francês, que reza "a-fonctionnel", traduz por "a-funcional" em 
Feito e a Ser Feito. As Encruzilhadas do Labirinto V, DP&A Editora.  



 65

Além disso, no psiquismo humano, a imaginação (representativa58, afetiva, 
desejante) se autonomiza; rompe com as regulações instintivas que dominam o 
comportamento animal. No lugar, aparece um fluxo representativo espontâneo, 
ilimitado, incontrolável, com uma característica fundamental – a separação entre a 
representação e o que seria o representante canônico59 da satisfação biológica. 

{O figurar (colocar em figura ou em imagem) existe onde há para-si. O ser 
vivo cria sua interpretação do mundo, faz com que haja uma figura (uma percepção) 
ali onde há o choque externo, mas ele o faz sempre da mesma forma, na sujeição à 
funcionalidade}. O fluxo espontâneo da imaginação, no homem, é desvinculado da 
finalidade biológica, desaparece a correspondência rígida entre a imagem e o 
choque externo. Surge, assim, a capacidade humana de romper com o fechamento 
(cognitivo, afetivo, intencional) no qual o vivente é aprisionado. É, ainda, essa 
propriedade da imaginação radical que permite aos humanos passar do sinal ao 
signo, ao arbitrário quid pro quo da linguagem, que pressupõe a faculdade de ver 
alguma coisa onde há nada (Castoriadis, 1992: 216). 

O advento do homem provoca uma explosão  do psiquismo animal sob a 
pressão desmedida da imaginação. Nessa explosão, subsistem elementos 
importantes da organização psicobiológica animal, por exemplo, alguns traços da 
imaginação sensorial (não saímos de uma certa canonicidade biológica60 na 
formação de imagens "do mundo exterior", comuns à espécie e a certos mamíferos 
superiores) e alguns restos da lógica aristotélica clássica (conjuntista-identitária) 
que regulam o psiquismo como psiquismo animal. Esses elementos seriam 
insuficientes para a subsistência do homem, entretanto, constituem o suporte para a 
fabricação pela sociedade do indivíduo social. 

Na sua condição de vivente, o homem cria para si um mundo próprio 
(Eigenwelt), no qual estabelece, também, a si mesmo. Mediante sua imaginação 
sensorial e lógica, filtra, forma e organiza os choques exteriores. Acontece que o 
homem não cria, apenas, representações provocadas pelos choques externos. Os 
humanos têm um interior61. E esse interior é fluxo heraclitiano indissociável de 
representações, afetos e intenções totalmente espontâneos. 

Esse fluxo é singular para cada ser humano. Se no primeiro aspecto 
(perceptivo, externo), a imaginação radical cria para o ser humano singular um 
mundo próprio genérico (participado pela espécie), no segundo aspecto (psíquico), 
ela cria um mundo próprio singular.  

                                            
58 A representação, aqui, difere do sentido dado a esse termo pelo representacionismo cognitivista, que pensa 

a representação como espelho da realidade ou reflexo das coisas externas. Em oposição a essa maneira de pensar, a 
psique humana emerge à vida como fluxo representativo-afetivo-intencional, como imaginação criadora, capacidade 
que o diferencia dos outros seres e o capacita para construir seu mundo próprio, o mundo humano. De alguma 
maneira, o ser humano começa como representação ou capacidade de criar formas, figuras, símbolos, significações, 
sentido. Não é algo que advém depois em contato com o mundo externo, é constitutivo do sujeito humano.  

59 O representante canônico da satisfação biológica significa que é sempre o mesmo. 
60 Com esta expressão, o autor reitera o padrão do comportamento apenas biológico do vivente e uma certa 

permanência do mesmo no comportamento humano.  
61 Com o termo interior, Castoriadis quer demarcar uma diferença entre o mundo humano e o mundo animal. 

Aqui não está em questão se o animal tem ou não tem um interior. O que é certo é que dele (do animal) nada 
podemos dizer de sensato (Castoriadis, 1999: 253). 
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Esse interior possibilita ao homem criar um distanciamento em relação ao 
mundo considerado como dado; possibilita, ainda, a tomada de posição ativa e 
eficaz diante desse mesmo mundo.  

A imaginação para o homem é primeira, está na raiz do mundo humano, não é 
elementar, nem secundária. Sofreu uma alteração profunda: não está ligada de uma 
maneira rígida e funcional ao código genético. Agora é um fluxo espontâneo e 
incontrolável de representações, afetos e intenções, o que a torna constantemente 
criadora, imaginação radical. Esta capacidade criadora funciona em dois registros, 
na psique humana, como imaginação radical, e no coletivo como imaginário social 
ou sociedade instituinte. Com essa dupla capacidade, cria um mundo 
especificamente humano, diferente do animal. Cria a cultura.  

O imaginário social instituinte 

 O imaginário social instituinte é a capacidade criadora de 
formas/figuras/símbolos do anônimo coletivo, que se põe em funcionamento cada 
vez que as pessoas se reúnem e se dão uma forma singular para existir. É o 
imaginário social instituinte que cria a linguagem, as instituições, os costumes, a 
cultura. Quando o artista esculpe em madeira (ou noutra matéria) uma forma nova, 
cria. É a forma que faz com que a madeira ganhe a nova configuração de estátua. 
Cria-se a estátua quando é criada a forma da mesma. Do mesmo jeito, quando é 
criada a democracia, na Grécia, é criada uma nova forma de convivência social, 
uma nova significação que não existia antes. Isto se aplica a todas as criações 
humanas, sejam elas individuais ou coletivas. 

Toda sociedade possui uma capacidade criadora, que se expressa naquilo que 
está instituído (conjunto de normas, leis, instituições) e no  instituinte, (e 
emergência do novo), aquilo que provoca a transformação da vida das pessoas e da 
própria sociedade.  

Neste sentido, existe uma “instituição imaginária da sociedade”. Dizer que a 
sociedade é instituída equivale a afirmar que ela não é produzida naturalmente, é 
fruto da ação humana; dizer que a instituição é imaginária significa afirmar que o 
tecido das significações que constituem a sociedade não pode ser explicado 
racionalmente, nem deduzido logicamente, é introduzido por uma criação 
ontológica. Dizer que a instituição imaginária é social significa afirmar que ela 
existe enquanto é produzida e compartilhada por um coletivo anônimo, irredutível 
ao individual. 

O imaginário radical ou capacidade criadora constitui a diferença específica 
do ser humano. Implica uma inversão do pensamento do Ocidente, ao mesmo tempo 
uma inversão ontológica (uma nova maneira de entender o ser), uma inversão 
epistemológica (uma nova maneira de ordenar o pensamento em funação da 
imaginação) e uma inversão antropológica (uma nova maneira de entender o sujeito 
a partir de sua capacidade imaginária ou criadora). O contexto deste congresso não 
permite desenvolver estas questões. Passo a seguir para a segunda parte de meu 
texto, no sentido de mostrar uma nova relação com a natureza, implícita no 
envolvimento/desenvolvimento. 
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II) Inverter a relação com a natureza. 

A inversão da relação com a natureza implica dois momentos: um de crítica 
do paradigma da modernidade e outro de caráter mais propositivo apontando as 
bases de uma nova relação do homem com o planeta, não mais como senhor, mas 
como parte do mesmo.  

Crítica do paradigma da modernidade 

A atual relação do homem com a natureza é uma espécie de ponta de um  
iceberg, esconde o paradigma da ciência cartesiana-newtoniana sobre a qual está 
constituída. O procedimento empírico-racional da ciência moderna foi elaborado a 
partir de três idéias ou três pressupostos, que deveriam garantir a consistência e a 
certeza do conhecimento científico: a ordem, a separação e a razão (Morin, 1999). 
Sob estes pressupostos existe uma ontologia implícita, a determinidade, que é 
preciso explicitar e questionar, como indica Castoriadis 

A ciência moderna se construiu pressupondo que o mundo é ordenado; o 
universo como um todo obedece a um determinismo universal, funciona com um 
grande máquina, um grande relógio. É preciso descobrir as leis que regem esse 
determinismo. Quando eventualmente nos defrontamos com o acaso, atribuimos  ao 
estágio  precário e insuficiente de nosso conhecimento, que ainda não nos permite 
entender suficientemente as leis da vida, do mundo, da sociedade. O conhecimento, 
nesse contexto, é o espelho da realidade, como diria Rorty (1997), o espelho do 
mundo.  

A separação ou disjunção é outro dos pressupostos do conhecimento, dentro 
do paradigma da modernidade. No Discurso do Método, Descartes busca idéias 
claras e distintas; o progresso do conhecimento está fundado na capacidade de 
separar as dificuldades umas das outras, resolvê-las sucessivamente para aceder à 
uma boa solução do problema. O segundo preceito da lógica que Descartes (1987) 
adota reza assim: “ O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades para que eu 
examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para 
melhor resolvê-las”.  

Este princípio da disjunção, no desenvolvimento das ciências, se expressa 
através da separação das disciplinas umas em relação às outras. O próprio conceito 
de experimentação está ligado à separação: retiro meu objeto de estudo de seu 
hábitat, coloco-o num meio artificial para que eu possa controlar, manipulo um 
determinado número de variáveis, que me permitem conhecê-lo. A própria relação 
entre observador e observação é atravessada pela separação; o primeiro é sempre 
exterior à segunda. A modernidade coloca o homem fora da natureza, como senhor, 
exercendo domínio sobre a mesma. 

Além do princípio da ordem e da separação, o paradigma da modernidade está 
alicerçado na razão. Em que sentido? Como entender a razão neste contexto? Como 
obediência ao procedimento empírico-racional, isto é, como obediência às regras da 
indução e da dedução, e especialmente, aos princípios da contradição, da identidade 
e do terceiro excluído, os princípios clássicos da lógica aristotélica. Castoriadis 
denomina este procedimento racional de lógica conjuntista-identitária.  
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No decorrer do século XX, o edifício do conhecimento construído pelo 
paradigma da modernidade desabou. Na primeira metade do século, a ciência se 
debate numa espécie de dialógica entre ordem e desordem (o próprio Castoriadis 
participa desta discussão no Simpósio de Stanford), a segunda é polarizada pelo 
surgimento das ciências sistêmicas (Bertalanffy, 1975). Com isso começa a se 
problematizar a separação das ciências e dos saberes. 

Quando a modernidade pensa a realidade em termos de ordem, não deixa 
espaço para a dimensão imaginária ou criadora. Dizer que tudo é ordenado e 
determinado é uma afirmação ontológica inconfessa. Mais, é uma ontologia datada, 
corresponde à maneira como o pensamento do Ocidente se auto-institui enquanto 
razão, no decorrer de seus vinte e cinco séculos de história. O que supúnhamos ser a 
ordem natural das coisas é uma criação nossa, especificamente do paradigma da 
modernidade.  

A ciência moderna não caiu do céu nem é transhistórica, ela pertence à 
sociedade nascida no Ocidente a partir do século XVII. A rigor, cada sociedade cria 
um saber e uma técnica próprias, assim como um modo especial de transmissão 
desse saber. Neste sentido, a sociedade ocidental criou um tipo de saber e um tipo 
de tecnologia que a diferenciaram das sociedades anteriores, a ponto de colocar 
estas atividades (a ciência e a técnica) no centro da vida social, conferindo-lhes 
uma importância que não tinham no passado. 

Importa dizer que a suposta neutralidade da técnica e da ciência é uma ilusão. 
Apresentar a ciência e a técnica como neutras ou como simples instrumentos forma 
parte da instituição da sociedade contemporânea, forma parte da imaginação 
coletiva de nosa época.  

Esta imaginação coletiva pode ser resumida assim: o objetivo central da vida 
social é a expansão ilimitada do domínio racional. Domínio racional que se expressa 
como expansão ilimiada das forças produtivas: a riqueza e o capital. Esta expansão 
da riqueza logo se transforma na expansão do saber necessário para aumentar a 
produção e para reconstruir racionalmente todos os âmbitos da vida social, a 
produção, a administração, a educação, a cultura, a vida do dia a dia. 

Este tipo de sociedade está dividida de modo assimétrico e antagônico entre 
dominadores e dominados e se traduz na exploração e na opressão. Se isto for 
verdade, a imensa maioria teria que opor-se a este tipo de sociedade. Não o faz, por 
quê ? Porque o sistema cria a adesão das pessoas ao que existe. Cria a adesão, de 
que maneira? Pela fabricação social do indivíduo, aos submetê-lo, desde o início da 
vida, à autoridade da ciência e da técnica e pela criação, nas pessoas, de uma série 
de necessidades, as necessidades econômicas.  

Na Idade Média, a religião era o referencial explicativo último do mundo, da 
vida, do dia a dia. Na contemporaneidade,a ciência ocupa esse lugar. A autoridade 
que era creditada à transcendência, agora é creditada à ciência e à técnica.  

Por outro lado, não existem as necessidades naturais, cada sociedade cria 
suas necessidades, inculca em seus membros que a vida não tem sentido nem pode 
ser vivida se não se satisfazem de algum modo essas necessidades. O capitalismo 
surgiu e se manteve ao colocar as necessidades econômicas no centro da estrutura 
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social. Um árabe poupará seu dinheiro durante a vida para fazer uma peregrinação a 
Meca. Um indivíduo construído pela cultura capitalista pode caracterizar esse 
comportamento árabe como superstição; ao contrário, comprar um carro, uma TV a 
cores deixa de ser uma superstição e se converte numa necessidade absoluta.  

Ao mesmo tempo, o capitalismo consegue criar um tipo de sociedade na qual 
estas necessidades são o centro da vida das pessoas e, por isso, elas são satisfeitas 
quase sempre de uma maneira ou de outra. Ou seja, esta sociedade funciona porque 
as pessoas querem ter um carro e gasolina para o carro, e assim por diante.  

Desenvolvimento como significação imaginária social 

O tecido de significações de uma sociedade é denominado significações 
imaginárias sociais. São imaginárias porque não podem ser explicadas 
racionalmente, nem deduzidas logicamente. Independem de um referencial racional 
ou real. São introduzidas por uma criação ontológica. São sociais, porque elas 
existem enquanto são instituídas e compartilhadas por um coletivo impessoal e 
anônimo. 

“Desenvolvimento”, “expansão”, “crescimento” constitui um complexo de 
significações imaginárias sociais, vale dizer, de idéias e concepções, com 
frequência inconscientes, que dominaram e conformaram a vida, a ação o 
pensamento do Ocidente nos seis últimos séculos. Com elas conquistou o mundo e 
hoje estão globalizadas.  

O termo desenvolvimento começou a ser empregado quando se tornou 
evidente que o progresso, a expansão e o crescimento não eram inerentes a todas as 
sociedades, mas propriedades específicas das sociedades ocidentais. 

Neste sentido, sociedades desenvolvidas são aquelas capazes de um 
crescimento auto-sustentável.  

A idéia de que o crescimento ilimitado da produção é o objetivo central da 
vida deu origem ao mundo moderno. Se expressa de forma concreta na aplicação 
racional da ciência à indústria e na ideologia do progresso. Como não há limites 
para o progresso do conhecimento, também não os há para o progresso de nosso 
poder sobre a natureza. Também não há limites para o desenvolvimento, orientado 
numa direção fixa: mais mercadorias, mais anos de vida, mais casas decimais nos 
valores numéricos. Desta maneira, o desenvolvimento se identificou com o 
crescimento indefinido.  

Ao lado de outros “postulados”, como a “onipotência” virtual da técnica, a 
“ilusão assintótica” relativa ao conhecimento científico, a “racionalidade”dos 
mecanismos econômicos, o desenvolvimento constitui uma das signficações 
imaginárias sociais mais importantes do mundo moderno, vale dizer, a maneira 
como a sociedade ocidental deu sentido à vida em sociedade de uns séculos para cá.  

A crise do desenvolvimento é a crise destes postulados, ou, se preferir, a 
crise destas significações imaginárias sociais. Isto se expressa no fato de que as 
instituições que as encarnam sofreram um brutal abalo na realidade efetiva. 
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Na história da sociedade moderna, os movimentos sociais colocaram de forma 
explícita esta crise. O movimento dos trabalhadores questionou a organização social 
como um todo e de um modo especial a dimensão de autoridade, ou seja, a 
dominação. Esta crítica foi continuada pelos movimentos de jovens, os quais 
questionaram os esquemas, as representações e as relações com a autoridade nas 
diversas esferas da vida social.  

O movimento ecologista questiona outra dimensão da vida moderna: o 
esquema  das necessidades, o modo de vida da sociedade de hoje. O que está em 
jogo são as relações entre a natureza e a humanidade. Não pode existir vida social 
sem uma importância central dada ao meio ambiente onde ela se desenvolve. Nas 
sociedades tradicionais, as pessoas tinham uma consciência ingênua porém justa de 
sua dependência em relação ao meio ambiente. Isso mudou com o capitalismo e a 
tecnociência, baseados num desenvolvimento contínuo e rápido da produção e do 
consumo, que implicam efeitos catastróficos já visíveis, é só ver as praias ou o ar 
das cidades. 

Não existe sociedade sem aritmética e sem mito: o racional e o 
imaginário.  

A sociedade é atravessada por duas dimensões indissociáveis: a conjuntista-
identitária e a imaginária. Na dimensão conjuntista, a sociedade opera com 
elementos, classes, propriedades e relações, postulados como distintos e definidos. 
O esquema dominante é a determinação. Nessa dimensão, a existência é a 
determinidade. Foi nessa dimensão conjuntista-identitária que se moveu o 
pensamento da modernidade. Seu erro é pensar que a realidade, a vida, o mundo é 
só isso. Nada, além disso.  

Na dimensão imaginária, a existência é significação. Ora, uma significação pode ser 
demarcada, não pode ser determinada. Não há ciência do sentido, não há formalização possível 
do saber que trate do sentido. Formalizar o sentido seria como esvaziar o mar com um dedal.  
Pertence a outra ordem – a ordem da criação: criação das significações imaginárias. Ora, as 
significações não são distintas ou definidas, nem estão interligadas umas às outras por condições 
necessárias e suficientes; elas se conectam indefinidamente umas às outras, sob a forma do 
remetimento. A relação de remetimento opera por meio de um quid pro quo, um x está no lugar 
de y, que é arbitrário, isto é, instituído. Este quid pro quo é o núcleo da relação ‘signitiva’, vale 
dizer, da relação entre signo e aquilo de que ele é signo, que está nos alicerces da linguagem. 

A modernidade separou a aritmética do mito. Trilhando o caminho de Augusto Comte, 
imaginou que a humanidade passaria sucessivamente por três estados: o mítico, o filosófico e o 
positivo. O estado positivo, (o atual estado da ciência)  deixaria para trás os outros dois estágios. 
Querendo acabar com o mito religioso e com o mito filosófico, crio o mito da racionalidade 
científica que domina tudo, também os critérios do desenvolvimento. Importa afirmar que isto é 
uma criação histórica, arbitrária e contingente. Importa sembrar, a este respeito, a intuição de 
Goya: “la sola razón produce monstruos”  . 

A loucura do Ocidente é esta: estabelecer a “razão” como soberana e entender a razão 
como racionalização e a racionalização com quantificação. Precisamos reconhecer que a razão 
não é mais que uma dimensão do pensamento e que ela enlouquece quando se autonomiza.  

Desde Descartes, Kant, Marx, a modernidade enfatizou uma relação de domínio com a 
natureza. De um modo especial a partir dos movimentos ecológicos e da crise do 
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desenvolvimento,  queremos outro tipo de relação com a natureza, outro tipo de desenvolvimento 
que respeite as significações imaginárias de cada cultura, o envolvimento de cada grupo social 
com o mundo da vida e não um desenvolvimento a qualquer preço que nos leve por um caminho 
suicida e sem volta.  

 
Criação ou destruição? 
Ao longo de bilhões de anos desdobrou-se um biossistema com milhões de espécies vivas 

diferentes. Durante milhares de anos, as sociedades humanas criaram para si um habitat material 
e mental, um nicho biológico e metafísico, alterando o meio ambiente sem danificá-lo. Apesar da 
miséria, criaram maneiras de viver adaptadas e mundos coerentes de significações imaginárias 
sociais de uma riqueza e variedade que nos deixam estupefactos. Esta diversidade contrasta com 
a presente situação do mundo, quase o mesmo em todas partes, apenas diferente pelo seu 
passado. A isto chamamos mundo desenvolvido? 

Sem dúvida, o mundo ocidental fez coisas fantásticas, criações industriais e científicas 
sem precedentes, mas também destruiu a idéia de phisis em geral. E isto foi feito através de uma 
interpretação específica, teórica e prática, da razão. 

Como foi afirmado no início deste texto, a especificidade do ser humano é a imaginação 
radical, vale dizer, sua capacidade imaginária ou criadora-destruidora.  

Estamos numa mudança de paradigma antropológico e científico: somos responsáveis por 
nós para construir ou destruir o Planeta. Mudou nossa maneira de estar no mundo: de uma época 
cosmológica e sagrada, onde a ordem do mundo e da sociedade era sinal de Deus,  passamos, na 
modernidade, a uma nova situação onde nós somos sujeitos capazes de construir um mundo à 
nossa imagem e semelhança, o que constitui um grande risco.  

O caminho da modernidade, construída em torno da razão, está ameaçado por uma 
tríplice bomba, atômica, biológica e social. Nessa direção, a humanidade pode autodestruir-se, 
colocando em risco a vida do Planeta.  

Para que isto não aconteça, necessitamos a phrónesis aristotélica, a prudência. O homem 
moderno perdeu o sentido da prudência, o sentido do limite. E sem limite, as pessoas e a 
convivência social não sobrevivem. 

Não queremos uma expansão ilimitada e irrefletida da produção, queremos uma 
economia que seja um meio, não um fim da vida humana. Não queremos um desenvolvimento a 
qualquer custo, que termina num desenvolvimento insustentável. Queremos um desenvolvimento 
que respeite o envolvimento, vale dizer a cultura, as significações imaginárias de cada povo. 

Queremos uma expansão livre do saber, porém não podemos esquecer que ela tem riscos 
que não podem ser definidos por antecipação.  

A tecnociência atual é incapaz de prudência, é incapaz de se colocar limites, ela é 
impulsionada pelo delírio da expansão ilimitada. Para impor esses limites precisamos de um tipo 
de democracia que instaure reflexão e deliberação mais ampla nos cidadãos. E isto só é possível 
com a criação de uma sociedade autônoma, digo, autolimitada, feita de indivíduos autônomos. 
Mas isto é objeto de outra conferência.  

O que estamos fazendo neste Congresso é ajudar a denunciar e a desconstruir a ideologia 
racionalista, a ilusão da onipotência, a supremacia do cálculo econômico, o caráter absurdo e 
incoerente da organização racional da sociedade, a nova religião da ciência, a idéia do 
desenvolvimento pelo desenvolvimento 

A nossa implicação neste tema poderá servir para desmascarar os mitos do 
desenvolvimento, os quais, mais que o dinheiro e as armas, constituem o mais formidável 
obstáculo no caminho de uma reconstrução da sociedade atual.  
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Sintese final:  
Existe no ser humano uma potência criadora, uma capacidade de alteração do que existe, 

potência que é indeterminada e não previsível. Não se pode afirmar que essa capacidade é 
positiva ou negativa. O homem é criador enquanto cria Notre-Dame ou Auschwitz. O uso dessa 
capacidade pode levar a destruição ou a criação de uma sociedade mais justa e mais respeitosa 
com o meio ambiente, capaz de um desenvolvimento que respeite o envolvimento natural das 
pessoas com seu hábitat.  

A defesa do homem contra ele mesmo, essa é possivelmente a grande questão. Nenhuma 
catástrofe natural lembra as provocadas por ele. Mais que nunca, o homem continua sendo o 
maior inimigo dele mesmo: mata os seus semelhantes e serra o galho onde ele está sentado: o 
meio ambiente. É esta a consciência que deve ser despertada numa época como a nossa. Trata-se 
de lembrar aos homens seu limite, pessoal e social.  
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 O paradigma do desenvolvimento e o problema da modernidade na África 
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Introduction 
 Le paradigme du développement se caractérise par l’ensemble des lois, des théories et des 
modèles concrets qui, en Occident ont donné naissance à une tradition scientifique de recherche 
sur le progrès historique des sociétés à laquelle adhèrent des spécialistes des différentes branches 
du savoir et des écoles de pensée, les dirigeants politiques, les acteurs économiques, les 
organisations internationales et une bonne partie des populations du Nord et du Sud. Ce 
paradigme repose sur la croyance selon laquelle, le devenir des sociétés humaines correspond à 
celui d’un itinéraire du changement qui va du simple au complexe par voie de maturation 
diachronique. Selon ce paradigme, tout au long de ce processus de maturation diachronique, les 
sociétés humaines connaissent un ensemble de transformations progressives qui débouchent sur 
une croissance illimitée de la production des biens et services et sur un progrès technologique 
constant qui leur permet d’accéder à la modernité en permettant à l’homme de s’émanciper et de 
s’affirmer par rapport à toute contrainte, à travers la mise en place d’un État régit par la loi et 
l’organisation de l’économie fondée sur l’existence de la science et la technologie. 



 73

 
 Ce paradigme qui repose sur une assise évolutionniste, réduit le mouvement de l’histoire 
à un parcours unilinéaire, implique que tous les peuples dans le progrès historique traversent le 
même chemin, mais n’avancent pas tous au même rythme que la société occidentale qui détient 
par rapport aux autres une indiscutable avance, comme en témoigne l’ampleur de ses 
découvertes scientifiques et techniques. Par conséquent, ce qu’il faut bien appeler le mythe du 
développement qui structure l’imaginaire et la perception de l’imaginaire sur la diversité des 
sociétés humaines et sur les peuples non occidentaux depuis la renaissance se fondent sur 
l’opposition bien-être/misère ou développement/sous-développement. L’émergence de ce mythe 
sur le plan international permet l’établissement d’un postulat selon lequel, pour accéder à la 
civilisation, les sociétés africaines doivent réaliser dans leur histoire ce qui existe dans l’histoire 
de l’Occident. C’est ce qui explique l’adoption et l’usage dans lesdites sociétés du paradigme du 
développement comme le schéma, par excellence de la modernisation. 
 
 Cependant, les modèles de développement dont la prétention à l’universalisation ont fait 
faillite en se heurtant aux pratiques, aux réalités et aux dynamismes des sociétés africaines ont 
rendu problématique les processus de modernisation. Cette évolution nous autorise à nous 
interroger sur la validité épistémologique du paradigme du développement dont le projet était de 
permettre à ces sociétés d’accéder à la modernité ? Quelles peuvent être les modalités de la mise 
en place d’un paradigme alternatif pouvant permettre d’envisager un autre type de rapport avec 
le développement et la modernité ? C’est à ces différentes questions que nous tenterons de 
répondre. 
 
I - Les fondements historiques et epistemologiques du paradigme du developpement 
 
 Le terme « Développement » apparaît comme un terme commode pour décrire le 
changement social qui découle du processus économique d’autant plus qu’il possède déjà une 
variété de sens voisins liés au déploiement et à la croissance. Nous développons une idée lorsque 
nous explicitons autant que possible ce que nous pensons. Un organisme naturel ou vivant se 
développe lorsqu’il progresse vers sa maturité biologique. Ce développement qui se déroule à 
travers un processus imperceptible, impossible de constater à l’instant, et pourtant perceptible 
lorsqu’on le suit dans la durée, se déroule de manière spontanée et prévisible malgré une 
mobilité apparente. Ce développement se traduit par : son orientation c’est-à-dire sa croissance 
vers un but à travers le franchissement d’un certain nombre d’étapes clairement identifiées, sa 
continuité et la permanence du changement, son caractère cumulatif qui fait dépendre chaque 
étape nouvelle de la précédente et enfin l’irréversibilité qui implique l’impossibilité d’une 
régression vers une étape déjà franchie. 
 
 Ces quelques observations nous permettent de comprendre la parenté qui existe entre le 
changement social et la croissance des systèmes biologiques. Le « développement » phénomène 
historique se retrouve ainsi prisonnier de l’idéologie naturaliste. Ceci n’est compréhensible que 
si on se réfère à la place que le « développement » occupe au sein de l’idéologie naturaliste. Car 
il renvoie à une longue tradition qui s’étend sur la longue durée de l’histoire occidentale.62 
 

                                            
62 G. Rist, Le développement histoire d’une croyance occidentale, Presses de la Fondation Nationale des 

Sciences Politiques, 2001, p. 52. 



 74

 Dans la pensée d’Aristote, le devenir a toujours un but, une orientation correspondant à la 
nature des êtres en devenir. La notion de nature chez Aristote implique particularité et différence 
et se rapporte au changement : (phusis) en grec signifie d’abord « action d’engendrer, de 
produire, de faire naître », et Aristote définit le terme pour sa part comme « principe de 
mouvement et de repos », plus précisément « principe et cause de mouvement et de repos, 
immédiatement et essentiellement présent en ce en quoi il se trouve ». Tout dans la nature 
renferme en soi un tel principe, y compris les objets artificiels. La nature contient ses propres 
normes, en tant que fin vers lesquelles les êtres se développent et qu’ils atteignent effectivement. 
« La nature est fin (telos) » dit Aristote. Le développement est défini par le fait d’atteindre cette 
fin, en tant que norme naturelle de l’être considéré. 
 
 Certes, la « nature » assigne à chaque être un état « final », qui correspond à sa forme 
parfaite. Mais cela ne signifie nullement que la croissance puisse se prolonger de manière 
illimitée. Car, l’illimitée, l’infini est non achevé, imparfaite, moins être. Ainsi, pour Aristote, il 
n’y a qu’un infini virtuel, pas d’infini effectif ; et réciproquement, pour autant qu’une chose 
contient des virtualités non actualisées, elle est infinie, puisqu’elle est, par là même inachevée, 
indéfinie, indéterminée. Ainsi, il ne peut y avoir de développement sans un état défini qui doit 
être atteint ; et la nature fournit pour tout être, un tel état « final ». Aristote reste ainsi fidèle à la 
théorie des cycles : ce qui naît grandit et atteint sa maturité finit aussi par décliner et mourir, dans 
un perpétuel recommencement. 
 
 Après Aristote, la théologie chrétienne issue du christianisme s’est efforcé d’inventorier 
et de systématiser ce que la révélation et la foi apportent aux croyant de lumière sur le problème 
du « sens de l’histoire », de la marche à travers le temps de l’humanité pensée dans son 
ensemble. C’est la raison pour laquelle cette théologie chrétienne fait intervenir Dieu dans 
l’histoire humaine. L’histoire est le mode de réalisation d’un plan divin destinée à promouvoir le 
salut. Mais, la véritable histoire, celle qui a un sens, n’est pas l’histoire empirique vivable, mais 
celle inaccessible à nos yeux, de la destinée spirituelle de l’humanité. C’est cette approche de 
l’histoire, produit de la croissance du corps du Christ et de la construction d’un édifice 
rassemblant le peuple des Saints que St Augustin consacre à la réflexion qu’il mène dans Cité de 
Dieu. En mettant un accent sur le rôle de la providence divine dans l’histoire, en subordonnant 
l’histoire à la philosophie de l’histoire, et en développant une approche linéaire de l’histoire qui 
va de la création à la fin des temps par opposition au temps cyclique des Grecs qui une fois la 
grande année du monde achevée, se clôt comme un cercle et prévoit un recommencement 
périodique de l’histoire, St Augustin conserve de l’aristotilisme les éléments constitutifs du cycle 
(croissance/déclin) et la notion de nécessité. La voie est ainsi ouverte  une interprétation linéaire 
de l’histoire. 
 
 À partir de la fin du XVIIè siècle, l’idéologie du progrès acquiert une position dominante 
dans le paysage intellectuel occidental. Ainsi, en élaborant l’héritage judéo-chrétien en termes 
purement mondains et séculiers, la période moderne confère une portée ontologique à l’histoire 
et assigne une place déterminante à l’homme dans le cours de cette histoire. Cette valorisation du 
progrès historique conditionne l’étude et la perception des sociétés humaines. C’est la raison 
pour laquelle le paradigme du développement dans son acception moderne et contemporaine 
prend sa source dans la théorie de l’évolutionnisme social à partir du XVIIè siècle. 
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 Le XVIIè siècle est traversée par la querelle des anciens et des modernes. Au centre de 
cette controverse, se trouve l’hypothèse aristotélo-augustinienne, selon laquelle l’irréversible 
déclin du monde oblige pour ce qui concerne les connaissances à s’en référer au modèle des 
anciens, qui auraient vécu sur ce sujet en des temps meilleurs. Des philosophes à l’instar de 
Descartes, Pascal, Leibniz, Fontenelle et Perrault s’opposent à cette hypothèse et introduisent 
dans le débat une hypothèse contraire. Celle d’un progrès historique des connaissances qui serait 
linéaire et cumulatif. 
 
 Au XVIIè siècle, l’hypothèse d’une dynamique des sociétés est privilégiée par rapport à 
celle d’une dynamique des connaissances. En effet, des philosophes tels que Buffon et Condorcet 
élaborent une théorie des progrès de l’esprit humain entendu au sens d’un progrès des 
connaissances et dans lequel ils voient en même temps l’indice d’un progrès de la civilisation. 
S’opposant au pessimisme de Rousseau, Buffon (1711-1776) affirme dans un ouvrage qui 
s’intitule Histoire naturelle, qu’il existe par-delà ses « variétés » une seule espérance humaine 
sur laquelle chaque individu est modelé mais qui en se réalisant semble s’attirer ou se 
perfectionner en fonction du climat et des mœurs. Il ajoute que c’est sous les latitudes tempérées 
que l’homme se perfectionne le plus. L’Européen est celui par qui la civilisation arrive. Du fait 
même de leur supériorité, les peuples européens sont responsables d’un monde en devenir. 
 
 Condorcet dans la description du mouvement de l’histoire à laquelle il se livre dans son 
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, divise l’histoire en dix 
périodes, la dernière étant celle qui devait permettre la destruction de l’inégalité entre les nations, 
les progrès de l’égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l’homme. Cette 
orientation initiée par Bouffon et Condorcet sera poursuivie par Vico. En 1725, dans son ouvrage 
La science nouvelle, il distingue dans le mouvement de l’histoire trois étapes : poétique, 
héroïque, nature humaine intelligente. Adam Smith dégage quatre stades du progrès 
économique : nations de chasseurs, pasteurs, agriculteurs, progrès des manufactures et 
perfectionnement de l’Art de la guerre. 
 
 Au XIXè siècle, l’hypothèse explicative du devenir historique des sociétés émise au 
XVIIIè siècle va connaître une évolution. Elle va devenir une théorie à prétention scientifique. 
Des spécialistes des sciences naturelles introduisent l’idée selon laquelle la nature serait 
gouvernée par une loi linéaire du devenir de l’évolution. Le zoologiste Lamarck (1744-1829) 
publie en 1809 sa philosophie zoologiste qui développe une théorie transformiste selon laquelle 
les espèces animales se modifient au cours du temps en donnant naissance à des espèces 
nouvelles. Charles Darwin (1809-1882) dans un ouvrage intitulé L’origine des espèces publié en 
1859 soutient l’idée d’une formation de nouvelles espèces par sélection naturelle. Quant à 
l’anatomiste Russe Karl Von Bauer (1792-1876) à partir de ses recherches en embryologie 
développe une théorie selon laquelle l’évolution de tout organisme vivant se fait selon un 
processus de transformations qui va de l’homogène vers l’hétérogène. De cette théorie sera tiré la 
loi dite de Bauer qui sera au fondement de la théorie de l’évolution utilisée dans les sciences de 
la nature. 
 
 Cette loi de Bauer va exercer sur les théoriciens des sciences de la société une influence 
considérable. Car, ils vont la transformer dans le domaine de la compréhension des sociétés 
humaines. Ainsi, Lewis Morgan (1818-1881) Anthropologue américain propose une explication 
scientifique de l’histoire, selon laquelle toutes les sociétés passent de la sauvagerie à la barbarie 
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avant de passer à la civilisation. En sociologue, Comte (1798-1857) cherche à démontrer que les 
sociétés passent d’un stade théologique puis métaphysique pour parvenir à l’« état positif » dans 
lequel triomphe la science fondée sur des faits vérifiés par l’expérience. 
 
 En philosophie de l’histoire, Hegel et Marx ont aussi une approche de l’évolution des 
sociétés fondées sur la maturité diachronique. Dans Principe de la philosophie du droit, Hegel 
(1770-1831) trace l’itinéraire de la raison dans l’histoire. Il considère que l’être véritable est la 
raison qui se manifeste dans la nature et atteint sa réalité plénière en parvenant à la conscience de 
soi dans l’histoire, laquelle se divise en différentes périodes correspondant chacune à un niveau 
particulier de l’évolution de l’esprit, et à une étape déterminée dans la réalisation de la raison. 
C’est en fonction de leur degré d’organisation étatique que les peuples sont classés dans le cours 
de l’histoire universelle. Les peuples n’ayant pas encore connu une organisation étatique sont 
exclus de l’histoire. De ce qui précède, il ressort que pour Hegel, l’histoire commence en orient 
(Asie orientale) où l’on rencontre les premiers États quoique encore imparfaits. De l’Orient 
(despotisme oriental), elle passe à la Grèce (démocratie grecque), ensuite à la Rome (empire 
romain), pour se dérouler pleinement dans le monde chrétien germanique (État bureaucratique 
moderne). Karl Marx (1818-1883) élabore le concept de mode de production dans une 
perspective évolutionniste linéaire. L’idéologie allemande propose ainsi un repérage de 
l’évolution du mode de vivre constitutive de l’histoire humaine. Au degré de développement des 
forces productives correspondent les différents stades de la division du travail qui eux-mêmes 
représentent autant de formes différentes de la propriété. Quatre stades sont ainsi dégagés. Le 
stade de la tribu, celui de la propriété antique et féodale et enfin celui de la propriété bourgeoise. 
 
 Avec les travaux de Spencer (1820-1903), le principe de l’évolution va faire l’objet d’une 
systématisation en tant qu’explication générale de la nature de la société et de la place de 
l’homme dans le monde vivant. Sa « loi de complexité croissante » stipule que les organismes 
vivants comme les organismes sociaux passent de l’homogénéité (ou état d’indéfinition) à 
l’hétérogénéité (état définitif), de l’inférieur au supérieur et de l’informe au complexe. Au XXè 
siècle, les travaux de Rostow, constituent l’expression d’une croyance largement intégré dans la 
culture de la conscience intellectuelle occidentale. Dans Les étapes de la croissance économique 
publié en 1960, Rostow décrit cinq grandes étapes de la croissance économique (la société 
traditionnelle, l’étape des conditions préalables, le démarrage, la maturité et la période des biens 
de consommation durables). 
 
 Au terme de ce parcours synthétique, il apparaît que le paradigme du développement s’est 
progressivement constitué dans une longue tradition qui s’étend sur une longue durée de 
l’histoire occidentale. Il s’agit comme le pense Castoriadis d’une signification imaginaire sociale 
résultant d’un double processus à savoir : « d’une part, l’émergence de la bourgeoisie, son 
expansion et sa victoire finale marchent de pair avec l’émergence, la propagation de la victoire 
finale d’une « idée », l’idée que la croissance illimitée de la production et des forces productives 
est en fait le but central de la vie humaine…, lui correspondent de nouvelles attitudes, valeurs et 
normes, une nouvelle définition de la réalité et de l’être, de ce qui compte et de ce qui ne compte 
pas. Brièvement parlant, ce qui compte désormais est ce qui peut être compté’’63 
 

                                            
63 C. Castorisdis, Domaines de l’homme, Les carrefours du labyrinthe II, Paris, Seuil, 1986, p. 140. 
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 Le paradigme du développement s’est construit à partir d’un matériau historique 
lacunaire. On est ainsi frapper de constater tout au long de l’histoire de sa formation, une 
méconnaissance de l’histoire des civilisations non occidentales. Comme le pense José Do-
Nascimento, ce paradigme « repose sur une assise théorique (l’évolutionnisme sociale) qui 
présente un défaut majeur. Celui de ne correspondre à aucune expérience historique réelle, il 
s’ensuit que le paradigme du développement est donc en porte-à-faux avec le réel. Il ne constitue 
qu’un simple préjugé sur les tenants et aboutissants du mouvement de l’histoire universelle. »64 
 
 L’évolutionnisme social qui fonde le paradigme du développement, comporte des 
composantes ethnocentriques et des risques d’un jugement de valeur. Car l’idée que tout 
changement n’est pas synonyme d’évolution sauf s’il traduit un passage du simple au complexe 
« rend facile l’assimilation de la transition du simple au complexe à celle du rudimentaire au 
perfectionné, et du primitif au civilisé. Autrement dit, elle est porteuse d’un jugement de valeur 
discriminatoire, car la notion de transition diachronique peut aisément engendrer une autre, 
celle d’une hiérarchie ontologique. »65 
 
 En plus de ce premier corollaire que nous avons mentionné, un deuxième peut aussi être 
dégagé. Il s’agit de la réduction du mouvement de l’histoire à un itinéraire unilinéaire. L’idée 
que les sociétés humaines constituent « un ensemble cohérent et unitaire, soumis à des lois de 
transformations globales et générales, qui font passer toutes les sociétés par des phases 
identiques dans leur contenu et leur succession et s’emboîtent harmonieusement les unes dans 
les autres. Les sociétés sauvages, dès lors qualifiées de primitive, représentent ainsi un stade de 
développement originel par lequel sont passées nos propres sociétés, de même que les plus 
simples de ces sociétés primitives – les chasseurs pêcheurs collecteurs – seraient une image des 
sociétés de la préhistoire. »66 Par conséquent il n’y a véritablement pas une civilisation entre la 
diversité des sociétés et l’unité du genre humain. Car, les sociétés sont hiérarchisées les unes par 
rapport aux autres. Les sociétés occidentales sont considérées comme des sociétés qui sont 
situées à une échelle supérieure dans la hiérarchie des civilisations. Du coup, « les sociétés non 
occidentales se trouvent privées à la fois de leur histoire et de leur culture. La première est 
réduite à l’imitation de l’épopée occidentale, la seconde ne survit qu’à l’état de restes ou de 
vestiges qu’il convient de faire disparaître rapidement. La croyance en un ‘‘développement’’ 
inéluctable et naturel des sociétés empêche de les considérer pour elles-mêmes, avec leurs 
spécificités, pour ne les juger qu’en fonction du référent occidental. »67 
 
 C’est partant donc des implications théoriques du paradigme du développement que les 
théoriciens du développement et les hommes politiques vont envisager une accélération du 
processus diachronique des étapes de l’accumulation socio linéaire pour sortir du sous-
développement considéré comme une retard naturel ou un blocage conjoncturel, afin de 
permettre une modernisation des sociétés africaines. Quelles ont été les conséquences de ces 
projets d’émancipation dans l’histoire des sociétés africaines contemporaines ? 
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II - Le «developpement» et la modernisation des societes africaines 
 
 Avant de faire une analyse des conséquences de la mise en pratique des projets de 
transformation de l’environnement social, économique et politique des pays africains afin de leur 
permettre de dépasser historiquement ce retard naturel que constitue le sous-développement, il 
nous paraît indispensable de commencer par situer les racines lointaines du sous-développement 
et sa relation avec l’expansion du capitalisme occidental. Ceci nous permettra par la suite de 
comprendre la nécessité de situer la précarité historique qui caractérise les sociétés africaines 
dans la longue durée. 
 
 Dans un ouvrage qui s’intitule Impérialisme et sous-développement en Afrique, Samir 
Amin se livre à une périodisation de l’histoire africaine. À cet effet, il distingue : - la période 
prémercantiliste qui s’étend des origines au XVIIè siècle. Cette période est marquée par 
l’établissement des liens entre l’Afrique et l’ancien monde entre la savane et la méditerranée. À 
cette époque, l’Afrique n’est pas inférieure au reste de l’ancien monde. La période mercantiliste 
qui s’étend du XVIIè siècle à 1800 ; cette période est marquée par la traite des esclaves et c’est à 
cette époque que remonte le premier recul de l’Afrique noire. La troisième période s’étend de 
1800 à 1880-1890 ; elle est caractérisée par une tentative de façonner une nouvelle forme de 
dépendance entre l’ère du mercantilisme atlantique et la partie du monde où le capitalisme a pris 
la forme industrielle achevée. Et enfin la quatrième période est celle de la colonisation qui 
permet l’intégration véritable de l’Afrique comme périphérie dans le système capitaliste 
mondial.68 
 
 De cette périodisation, il apparaît que le sous-développement est un produit du 
développement capitaliste dont l’impérialisme n’est que la phase ultime.69 L’expansion de cet 
impérialisme moderne en Afrique constitue son entrée sur la scène mondiale. 
 
Cette expansion comme le montre Hannah Arendt est le but politique suprême. Elle fait de la 
race le fondement du corps politique et de la bureaucratie un principe de domination. Cette 
expansion, parce qu’elle porte un coup aux droits de l’homme, au mépris de la loi et qu’elle est 
justification idéologique de l’illégalité, est le prélude de l’avènement du système totalitaire.70 
 
C’est donc par la violence et dans un contexte économique marqué par l’essor du mercantilisme 
occidental que la traite négrière a lieu du XVè siècle au XIXè siècle. Cet esclavage a été un 
phénomène fondamentalement économique stipulé par les théories mercantilistes qui plaidaient 
vigoureusement pour la mise au travail assidu des classes pauvres.71 
 
Selon Samir Amin, durant cette période, l’Afrique remplit une fonction non moins importante, 
celle de périphérie de la périphérie : « Réduite au rôle de fournisseur de la main-d’œuvre servile 
pour les plantations d’Amérique. L’Afrique perd son autonomie : elle commence à être façonnée 
en fonction d’exigences externes à elle-même, celles du mercantilisme ».72 
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Outre cette perte d’autonomie, l’Afrique voit sa population réduite d’environ 100 millions de 
personnes arrachées à elle pour être vendues.73 Elle a également été victime d’autres effets 
dévastateurs notamment le mouvement incessant des populations vers des régions d’accès 
difficiles afin de se mettre à l’abri des guerres tribales et intertribales : « Les processus 
d’intégration des peuples et de construction de vastes ensembles qui se développaient à l’époque 
pré mercantiliste sont arrêtés au profit d’un émiettement, d’un isolement, d’un enchevêtrement 
incroyables qui sont, comme on le sait, à l’origine d’un handicap contemporain parmi les plus 
sérieux ».74 
 

La deuxième phase de l’expansion de l’occident en Afrique noire a été l’avènement du 
colonialisme. 
 

Épuisée par plusieurs siècles de traite, l’Afrique voit au XIXè siècle certains hommes 
politiques exceptionnels tenter de mettre fin à son déclin en recréant de grands ensembles 
politiques supra tribaux. Il s’agit notamment de Chaka, Ousman Dan Fodio, El Hadj Omar, 
Samori, Le Mahdi et Menelik. Cependant, ces tentatives sont vouées à l’échec à cause entre 
autres de la continentalité de ces grands empires qui n’ont pas d’ouverture sur la mer et l’absence 
de moyen matériels et techniques. 
 
La mainmise des puissances européennes est préparée par la suite pendant la conférence de 
Berlin qui se déroule du 15 au 26 novembre 1885. « En posant les règles et les modalités de 
l’appropriation ‘’légale’’ du territoire africain, les puissances européennes s’arrogeaient le 
droit d’entériner le principe du partage et de la conquête d’un continent ».75 
 

Après cette appropriation virtuelle des territoires, le continent est envahi par les 
puissances européennes. Cette invasion est incapable d’être enrayée par les peuples africains à 
cause du manque de solidarité et de coopération ainsi que des faiblesses économiques, politiques 
et technologiques. 
 
La colonisation devient donc une réalité. Le système colonial, comme le montre F. Fanon crée 
un monde compartimenté régit par la violence. Dans ce monde manichéen, l’originalité du colon 
blanc est posée comme absolu tandis que l’indigène incarne le mal absolu. Il est considéré 
comme étant imperméable à l’éthique et aux valeurs.76 C’est la raison pour laquelle « entre 
colonisateurs et colonisés, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la 
police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la 
suffisance, la muflerie, les élites décérébrées, des masses avilies ».77 
 
Sur le plan économique, la colonisation achève l’intégration de l’Afrique dans le système 
capitaliste mondiale, intégration commencée pendant la période mercantiliste et esclavagiste. La 
société traditionnelle africaine perd, selon Samir Amin son autonomie : « Elle a pour fonction 
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principale la production pour le marché international dans le cadre des conditions qui, parce 
qu’elles l’appauvrissent, lui ôtent toute perspective de modernisation sociale. Cette société 
‘‘traditionnelle’’ n’est donc pas en transition (vers la ‘‘modernité’’), elle est achevée comme 
société dépendante, périphérique, en ce sens bloquée ».78 C’est pour cette raison que nous 
pouvons à la suite de A. Cabral dire : « Tant dans le colonialisme que le néocolonialisme, la 
caractéristique essentielle de la domination impérialiste demeure la négation du processus 
historique du peuple dominé, au moyen de l’usurpation violente de la liberté du processus de 
développement des forces productives nationales ».79 
 
Sur le plan culturel et historique, les sociétés africaines sont confrontées à une crise d’identité 
liée à la rencontre entre la société électronique, la rationalité marchande et les sociétés 
ancestrales traditionnelles qui voient leur signification sécurisante détruite et l’ébranlement de la 
relation qui structure le rapport de l’homme au cosmos, à la mémoire et à son monde intérieur. 
La perte de la conscience historique est l’autre volet de cette crise d’identité engendrée par le 
colonialisme. Car, comme le souligne Cheikh Anta Diop « l’effacement, la destruction de la 
conscience historique fait partie de tout temps des techniques de colonisation, d’abâtardissement 
des peuples ».80 Cette perte de la conscience historique, donc du sentiment de continuité a 
favorisé la régression et la stagnation des sociétés africaines. Pour mettre fin à leur déclin 
historique, les sociétés africaines vont chercher à s’approprier la modernité qui est inséparable du 
développement. Qu’en est-il de cette appropriation ?  

 
Après l’introduction du concept du sous-développement par le Président Truman des 

États-unis d’Amérique en janvier 1949, un rapport inédit s’est établi entre développement et 
sous-développement. Ce rapport va influencer la nouvelle manière de concevoir les relations 
internationales. Une nouvelle dichotomie « développés/sous-développés » se met en place. C’est 
dans ce contexte que les pays africains accèdent à l’indépendance. 
 
 Au lendemain des indépendances, on assiste en Afrique à la mise en place d’un système 
hégémonique qui a permis à la nouvelle classe dirigeante de monopoliser les instruments du 
pouvoir et de l’exercer dans tous les secteurs de l’administration. Pour donner une légitimité à la 
domination qu’ils exercent sur la majorité des populations, les élites au pouvoir se livrent à une 
production idéologique dont le thème récurrent est le développement. L’introduction du discours 
developpementaliste dans l’espace politique, intellectuel et social contribue  à valoriser chez les 
peuples africains le mythe du progrès économique et de la croissance qui s’enracine dans 
l’Europe des lumières. Cette valorisation du développement est une reconnaissance de la validité 
universelle du modèle occidental. 
 
 Cette option pour le développement se matérialise sur le plan politique par la mise en 
place dans les pays africains de l’État-nation. Cet Etat-Nation n’est pas la résultante d’une 
volonté libre et collective des individus constitués en une communauté historiquement 
déterminée. Il procède de la volonté du système impérialiste contemporain. Il s’agit comme 
l’affirme Jean Ziegler d’une protonation. Cette dernière « n’est pas une nation achevée et qui se 
serait pervertie. Elle n’est pas non plus une étape sur la route de la construction nationale. Elle 
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est une pure création de l’impérialisme. La protonation est le produit d’une conjoncture 
particulière du devenir de l’impérialisme. »81 Cette protonation bien que possédant une 
conscience collective et une identité structurée ne peut pas développer « une conscience 
alternative, brisant le système de violence symbolique du capital financier. »82 C’est pourquoi, 
l’État protonational est la reproduction et la juxtaposition de l’Etat-Nation qui se met en place en 
Europe au XVIIè siècle. Cependant, en Europe, l’identité nationale a surgi avant la cristallisation 
de l’autorité étatique, c’est-à-dire que la nation, reflétée dans une culture commune, et avant tout 
dans l’apparition d’une bourgeoisie et d’un marché national, préexistent et donne lieu à 
l’apparition de l’État capitaliste moderne.83 Or dans les pays africains, malgré leurs différences 
historico-culturelles, c’est le contraire qui se produit. L’autorité politique, c’est-à-dire, l’État, 
apparaît avant la nation, avant l’émergence d’une identité et d’une culture nationale sans le 
développement d’une véritable bourgeoisie et d’une économie capitaliste nationale unificatrice. 
 
 L’État mis en place en Afrique postcoloniale représente la collectivité nationale et est 
investi de la mission de conduire les sociétés vers le développement. Cet État se construit par son 
mimétisme institutionnel et son manque d’enracinement dans l’histoire et les cultures des 
sociétés africaines. Ceci a abouti  à la mise en place des régimes autoritaires ayant pour 
instrument de domination sur les individus et la société, le parti unique ou parti-État qui absorbe 
les structures et les missions traditionnelles de l’État-nation moderne. Le recours à l’unanimité 
négro-africaine sert de caution culturelle pour instaurer un État autoritaire qui ne tolère pas une 
« culture du refus et de la contradiction ». Ce pouvoir autoritaire obsédé par la construction 
d’une nation homogène est caractérisé par la violence qui est son principe de fonctionnement. 
Dans cette situation, « les pratiques de l’État paraissent déphasées et ‘‘anachronique’’ dans la 
mesure où elles sont en ‘‘retard’’ par rapport à l’état d’esprit et aux pratiques démocratiques 
des sociétés marquées par la ‘‘culture de la palabre. »84 
 
 Malgré ces contraintes institutionnelles imposées par les régimes autoritaires et mono 
partisans, les groupes sociaux dominés tentent de vivre en faisant preuve d’un dynamisme qui 
s’exprime à travers des initiatives permettant de trouver une issue là où les pouvoirs n’offrent 
aucune alternative. Ainsi, « Les pratiques populaires mettent à l’épreuve la rigidité des 
institutions et des partis porteurs des logiques de l’État postcolonial… On assiste à l’émergence 
de nouveaux acteurs qui cherchent à échapper aux stratégies qui restreignent la capacité des 
gens à s’organiser par eux-mêmes. Des groupes sociaux refusent de se laisser enfermer dans 
l’espace de domination où les asphyxient les procédés d’intégration  étatique. Se manifeste aussi 
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une série d’attitude, de réaction et de ripostes spécifiques à la situation de conflit résultant de la 
volonté d’émancipation des groupes dominés et de l’ostracisme de l’État. »85 
 
 Cet État postcolonial qui est hanté par l’obsession de l’unité et qui a recours à la caution 
culturelle de l’unanimité négro-africaine pour légitimer l’instauration d’un climat de force, est 
vidé de son contenu par l’action des mentalités traditionnelles qui lui sont totalement étrangères 
ainsi que par les antagonismes entre les tribus. Car chaque tribu aspire à se constituer en un  État 
dans l’État. Elle cherche aussi « à encercler l’État en se servant de lui comme un infirme pour se 
déplacer, il se sert d’une béquille. L’État a donc valeur de prothèse nécessaire pour soutenir son 
identité tribale pour qu’elle ne s’effondre pas. »86 Dans un tel contexte, les notions de contrat, de 
citoyenneté et même de nationalité sont frappées de vacuité. 
 
 L’État ne subsiste que comme distributeur des privilèges et outil de répression. À 
l’intérieur de cet État, les possibilités du pouvoir sont des facteurs d’accumulation et 
d’enrichissement. En effet, la mise en place par les classes dirigeantes d’un système économique 
fondé sur l’improductivité, la dilapidation et le pillage des ressources économiques de la société 
a pour conséquence le divorce entre l’État et la société. Divorce qui se traduit par l’existence 
d’un petit groupe de nantis au milieu de la majorité de la population vivant dans la précarité 
permanente et la pauvreté absolue. On assiste ainsi comme le constate Jean Marc Ela à la 
privatisation de l’État par l’élite au pouvoir alliée à l’armée, et à une généralisation de la fraude 
et de la corruption. Ceci a comme conséquence le repli des responsables dans les réseaux de type 
mafieux ayant des ramifications sur le plan international.87 La corruption devient ainsi un facteur 
de surdétermination du fonctionnement de l’État en Afrique. 
 
 Cette corruption se développe dans un contexte ou la fonction publique est transformée 
en champ de prébende par les acteurs sociaux. Car, être fonctionnaire, si on se réfère au poids de 
l’héritage colonial, c’est incarner la véritable image de la modernité, c’est reproduire l’image du 
Blanc. Le service public est ainsi le lieu où les logiques de parenté et les logiques clientélistes 
priment sur les logiques du public, malgré les pratiques et les techniques d’occultation qui 
cherchent à donner à l’État et à son administration les apparences de la modernité. 
 
 Cette évolution interne, conséquence de la logique de fonctionnement de l’État post-
colonial dans les pays africains ainsi que l’incapacité de ces pays à s’insérer de manière active et 
profitable dans la nouvelle internationalisation du capital favorise, comme le montre Achille 
Mbembe, une décomposition de l’État.88 
 
 Cette décomposition de l’État qui n’arrive plus à assumer efficacement sa fonction 
originaire de régulation de la société a pour corollaire la généralisation de la précarité, de la 
pénurie et du chômage, ainsi qu’une marginalisation qui se traduit par une diminution de l’apport 
africain dans les échanges mondiaux et le flux des capitaux internationaux. 
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 C’est donc dans un contexte de marqué par la faillite de l’instauration de l’Etat-Nation 
issu de la colonisation européenne en Afrique qu’on assiste à une tentative de légitimation 
nouvelle d’une modernité politique dont la promotion et la valorisation est formulée en Occident 
suite aux mutations géopolitiques survenues après l’effondrement du système politique. 
 
 Suite à cette évolution, l’exigence que les pays occidentaux, projettent dans le devenir des 
sociétés africaines préconise que, l’efficacité de l’État se mesure à la capacité de garantir 
l’exercice des droits de l’homme au centre desquels se trouve la protection de la propriété privée, 
la liberté illimitée du choix individuel dans le cadre d’une économie capitaliste. Les sociétés 
africaines sont par conséquent sommées d’instaurer dans chaque pays respectif un système 
démocratique fondé sur la justice, la liberté et le respect de la dignité humaine. La démocratie en 
Afrique demeure donc une contrainte extérieure. Or, comme le souligne C. R. Dimi, « le 
problème qui se pose en Afrique est celui de l’application de ces principes fondamentaux de la 
démocratie à cause de la diversité tribale dont l’historicité n’a presque rien de commun avec 
celle des peuples occidentaux. Les tribus font peser constamment une menace de désintégration 
voire de disparition sur les États encore fragiles ou sur des protonations. »89 
 
 Avec la libéralisation des institutions politiques et juridiques, la scène politique est 
envahie par des partis politiques d’obédiences plus ou moins tribales. Ces partis politiques 
veulent s’ériger au niveau de l’universalité de l’État. Le multipartisme donne lieu à une pratique 
politique ethnocentrique qui est la négation de l’État lui-même. Dans un tel contexte, les tribus 
qui se renferment sur elles-mêmes sans envisager l’ouverture aux autres ethnies, à l’État, à la 
nation menant une existence essentiellement violente. La tribalité prend le dessus sur la 
citoyenneté ; « La démocratie apparaît, pour avoir été pensé ailleurs, comme un au-delà à la 
conscience politique de l’Africain qui est pris en otage par un système de considérations et de 
pratiques qui annulent son essence, en vertu de leur force paralysante. L’individu déploie son 
être social en même temps dans une totalité grégaire et aussi dans une insularité monadique. »90 
ce qui tient lieu de démocratie apparaît plutôt comme une source de dissension entre les 
individus qui sombrent dans l’égoïsme rendant impossible la formation d’une conscience 
universelle permettant l’accord avec soi et avec autrui. 
 
 Avec la fin de la colonisation, les sociétés africaines cherchent à s’approprier la 
modernité à travers une quête mimétique désignée sous le nom de développement qui leur 
permettrait de tendre vers modèle occidental considéré comme un référent. Le terme 
développement devient l’héritier sémantique du terme civilisation. Il signifie une croissance 
indéfinie et la capacité de croissance sans fin. Il reste consubstantiel avec un groupe de postulats 
théoriques et pratiques dont le plus important semble être : L’omnipotence de la technique, 
l’illusion asymptotique relative à la connaissance scientifique et enfin la rationalité des 
mécanismes économiques.91 Les États développés sont ceux qui incarnent le mieux ces postulats. 
Les pays qui s’auti-qualifiaient naguère de civilisés, invitent ceux qui ne le sont pas encore à 
suivre leur exemple s’ils souhaitent accéder à l’univers de la modernité. 
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 La modernité matérielle est uniquement affaire d’économie et la croissance est la seule 
véritable mesure. Le développement est cantonné dans la sphère économique et conditionne le 
progrès. Progrès qui doit se matérialiser par l’avènement d’une société industrielle, salariale et 
urbaine fondée sur des régimes analogues à ceux que l’Europe avait expérimenté lors de sa 
propre révolution industrielle et dont les succès s’écroulent au seul critère de la croissance. 
 
 Le sous-développement étant généralement considéré comme un retard économique qui 
ne peut trouver une solution que sur le plan technique par conséquent, le développement 
économique implique la maîtrise de la science et de la technologie, afin de promouvoir le bien-
être. Il s’agit-là d’une objectivation du développement-sous-développement. Car, « la technique 
est posée comme un pur moyen, neutre, inscrit dans les virtualités du donné naturel de l’homme 
et permettant une maîtrise croissante de la nature. Le naturalisme et l’universalisme virtuel de la 
technique ramènent le sous-développement au refus pervers de l’utilisation des moyens 
disponibles pour en sortir. »92 
 
 L’objectivation du développement a favorisé l’élaboration des stratégies valorisant la 
maîtrise de la science et de la technologie. Cette maîtrise pose cependant des problèmes. 
 
 L’introduction de la technique dans les sociétés africaines s’effectue dans un contexte 
économique où le processus d’intégration de l’Afrique dans le système capitaliste mondial arrive 
à son terme. Le capitalisme mondial dont le centre est constitué par les pays qui, s’étaient les 
premiers lancés dans l’industrialisation, avaient acquis une supériorité dans le domaine militaire, 
économique et politique, soumettant grâce à l’émergence du mode de production capitaliste, les 
autres peuples aux impératifs de leurs économies. La question de la technologie dans les pays 
africains renvoie par conséquent à un phénomène majeur de l’époque contemporaine à savoir le 
développement inégal et le sous-développement. 
 
 Avec le développement de la science et de la technologie, il faut le souligner, « s’est 
d’ailleurs élaborer une idéologie du progrès de nature foncièrement optimiste, qui voyait dans la 
science et ses applications l’instrument par excellence de la culture et croyait pouvoir démontrer 
que l’extension de la rationalité scientifique allait ouvrir à l’humanité des possibilités  de 
croissances qualitatives pratiquement illimitées. »93 Cette idéologie qui a une forte prétention 
universaliste a pour genèse historique l’Occident qui en dessine les frontières. Elle a pour 
fondement « la croyance, inouie à l’échelle du cosmos et des cultures, en un temps cumulatif et 
linéaire, en l’attribution à l’homme de la mission de dominer totalement la nature pendant son 
histoire progressive d’une part et la croyance en la raison calculatrice pour organiser son action 
d’autre part. »94 Il s’agit de ce que Castoriadis appelle une ‘‘signification imaginaire sociale’’, 
elle s’enracine profondément dans l’imaginaire, la culture et l’histoire de l’Europe. Elle s’est 
constituée en Europe à partir du XIV siècle avec la naissance et l’expansion de la bourgeoisie, la 
prolifération des inventions des découvertes, l’effondrement progressif de la représentation 
médiévale du monde et des découvertes, la révolution cosmologique de Galilée et Copernic.95 
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 L’idéologie du développement, produit de l’imaginaire européen, a donné lieu à un mythe 
que les pays africains en quête du progrès intègrent. Ce mythe qui sur le plan conceptuel, 
s’articule à travers « le binôme ‘‘développement sous-développement’’ introduit l’idée d’une 
continuité ‘‘substantielle’’ entre les deux termes qui se développent entre eux de façon relative. 
L’état de ‘‘sous-développement’’ n’est pas le contraire de ‘‘développement’’, mais seulement sa 
forme encore inachevée ou, pour rester dans la métaphore biologique, ‘‘embryonnaire’’, dans 
ces conditions, une accélération de la croissance apparaît comme la seule manière logique de 
combler l’écart, la relation s’établit sur le mode quantitatif du plus ou moins, présupposant une 
unité fondamentale entre les deux phénomène. »96 
 
 Le chemin du développement passe par la rupture avec les logiques et les langages issus 
des cultures traditionnelles. Ainsi, les pays anciennement colonisés doivent reproduire ce qui 
s’est passé en Europe entre le XVIIè et le XVIIIè siècle. On évacue aussi la déstructuration de 
ces sociétés liées à la conquête, à la colonisation et à la traite. 
 
 Le processus de transfert de technologie constitue donc le moyen par lequel les pays 
industrialisés peuvent permettre aux candidats à l’industrialisation que sont les pays sous-
développés d’atteindre leur objectif. Or comme le souligne J. M. Ela, « l’analyse des flux 
internationaux de technologie montre que les transfert interviennent dans le cadre d’un marché 
largement contrôlé par les grandes firmes multinationales. Contrôle qui réduit fortement le 
choix technologique des pays pauvres et imposent la technologie dominante pour chaque 
branche de production. Il n’est pas évident que les technologies transférées soient réellement des 
technologies de pointe. »97 Ajoutons avec Jacques Ellul que « ce que l’on transporte dans tous 
les pays du monde, ce ne sont pas des machines, c’est en réalité l’ensemble du monde 
technologique, à la fois pour que les machines soient utilisables et conséquences de 
l’accumulation des machines : c’est un style de vie, un ensemble de symbole, une idéologie. »98 
 
 La logique qui sous-tend le transfert des technologies ne permet pas aux pays africains de 
réinventer les valeurs et les technologies traditionnelles. Elle les oblige à s’inscrire dans la 
modernité à travers une logique mimétique. 
 
 Tout au long des années soixante et soixante dix, l’opinion prédominante en Afrique et 
sur le plan international attribue le sous-développement du continent à un retard historique qui 
doit être rattrapé. Les états africains se réclamant du libéralisme ou du socialisme sont persuadés 
que l’indépendance constitue une garantie certaine pour accélérer le rythme de la modernisation. 
Ainsi, pour les libéraux, l’intégration dans la division internationale du travail et l’injection des 
capitaux étrangers dans l’économie nationale n’étaient pas incompatibles avec une accélération 
de la croissance. Le rôle de l’État devait consister à créer des conditions favorables à l’ouverture 
des débouchés, en mettant un accent sur la scolarisation, la modernisation de l’infrastructure et 
l’administration. La thèse des États se réclamant du socialisme préconisait qu’il appartenait à 
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l’État de se substituer à la carence du capital afin d’accélérer le processus de modernisation. Ces 
deux thèses « partageaient les mêmes vues fondamentales concernant la ‘‘neutralité de la 
technique’’, c’est-à-dire qu’elles affirmaient que la direction de la modernisation était 
connaissable et connue. »99  Cette direction est incarnée par les sociétés occidentales avancées, 
de l’Ouest comme de l’Est dont la similarité des objectifs apparaît à travers la consommation, 
l’organisation de la production, l’administration et l’éducation. C’est pourquoi, Samir Amin 
pense que « l’une et l’autre des thèses procédaient en fin de compte d’une même vision 
occidentalo-centrique et technico-économiste ».100 
 
 Pendant ce qu’il faut appeler les décennies du développement, les stratégies mises en 
place sur le plan international par les pays du tiers monde auxquels font parti les pays africains, 
auront pour finalité d’achever le processus d’obtention de l’indépendance économique. Ainsi le 
projet de Bandoung (1955-1973) met un accent sur la volonté de développer les forces 
productives à travers l’industrialisation et la maîtrise des techniques. Ce processus mené sous la 
tutelle de l’État national favorise l’intégration dans le marché mondial. La bataille pour le nouvel 
ordre économique international (1974-1980), proposait une transformation de l’ordre 
international susceptible de concilier les intérêts à l’avantage de tous. Il s’agissait des 
revendications pour le relèvement substantiel et durable des prix de matières premières, la 
réduction de la dette, la création des conditions favorables pour le transfert des technologies et 
enfin l’ouverture des marchés des pays développés aux produits manufacturés du tiers monde. 
Quant au plan d’action de Lagos (1980), il avait mis en place une stratégie nouvelle de 
développement autocentrée. 
 
 Toutes ces stratégies ont fait faillite dans la mesure où selon Samir Amin, la stratégie du 
développement n’a pas été pensée en accord avec les exigences d’un développement autocentré 
mais plutôt en accord avec l’ordre international. « Cette vision était fondée sur une illusion naïve 
quant aux lois qui commandent le capitalisme mondial ‘‘réellement existant’’ »101, l’Afrique est 
en passe d’être ‘‘marginalisée’’ car elle ne représente plus la ‘‘périphérie typique’’. Cette 
situation qui a longtemps été la sienne est en voie de destruction.102 
 
 C’est dans ce contexte marqué par la faillite des modèles et stratégies de développement 
qui depuis les années 60 préconisaient que l’avenir des pays africains devrait passer par le 
développement dont l’Occident est le centre et le moteur qui apparaît la mondialisation libérale 
produit de la modernité occidentale. Cette mondialisation qui est une reformulation des mythes 
fondateur du développement est la conséquence d’une mutation importante sur le plan 
économique. 
 
Au cours du dernier quart du vingtième siècle, le monde a connu une transformation radicale sur 
le plan économique. Les trois modèles de développement qui régissaient l’économie mondiale 
depuis les années 1940 ont disparu. Il s’agissait de l’État providence pour les pays occidentaux, 
du système socialiste pour le bloc de l’Est et du développementalisme pour les pays du tiers 
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monde. Ce système tripolaire a été remplacé par un modèle unipolaire caractérisé par la 
domination sans partage de l’économie de marché. Cette domination a comme conséquence 
l’émergence de la mondialisation qui se traduit par l’expansion à l’échelle mondiale de la 
production industrielle et de nouvelles technologies accompagnée par la circulation rapide et 
sans entrave du capital et par l’accroissement du pouvoir des compagnies transnationales. Cette 
évolution favorise une uniformité sur les plans économique et culturel. Elle ne transforme pas 
radicalement la polarisation qui se traduit par le contraste sans cesse grandissant entre la richesse 
et la puissance des centres du capitalisme d’une part, et la misère de ses périphéries.103 
 

La logique de cette globalisation néolibérale préconise que les pays africains peuvent 
uniquement intégrer le système mondial dans la mesure où ils doivent en tant qu’auxiliaire 
répondre aux exigences d’accumulation des acteurs économiques dominants. 
 

L’idéologie néolibérale projette l’Afrique dans un futur idéal où le développement serait 
acquis grâce à l’attribution d’un rôle essentiellement économique à l’État afin qu’il soit plus 
efficace, ainsi qu’à travers une libération des énergies individuelles par l’économie de marché. 
 

L’efficacité de l’État dans une telle perspective se mesure par la place que chaque pays 
occupe dans une économie de marché ouverte à la libre circulation des capitaux. Le rôle de l’État 
se limiterait à trois fonctions essentielles : assurer une stabilité économique par une gestion 
macro-économique qui évite les déséquilibres d’origine interne (inflation) ou externe (déficit 
commercial, taux de change inapproprié) ; faire respecter les contrats en application du principe 
du moindre coût des transactions ; instaurer irréversiblement la propriété privée comme 
fondement de la société au même titre que la famille et les droits de l’homme. 
 

Dans le domaine social, le néolibéralisme formule l’hypothèse selon laquelle la grande 
pauvreté de masse va disparaître, qu’il ne restera que la pauvreté des individus inaptes à s’insérer 
dans la compétitivité systémique, notamment pour des causes liées aux handicaps naturels 
primaire. Pour gérer cette forme de pauvreté, l’État mènera une politique d’aide sociale, sans 
toutefois créer des droits, en collaboration avec des associations charitables de la société civile 
nationale et étrangère. 
 

Pour atteindre l’équilibre de la prospérité préconisée par l’idéologie néolibérale les pays 
africains déjà confrontés à un endettement démesurés vont procéder à l’ajustement de leurs 
systèmes économiques aux orientations dictées par les puissances économiques occidentales. Ces 
politiques d’ajustement structurels ont déstructuré les systèmes économiques des pays africains 
en les détournant de leurs fonctions sociales et responsabilités, assumées depuis les 
indépendances. Ceci a eu comme conséquence dans la majorité de ces pays ; une grande 
exclusion sociale des classes populaires urbaines et des catégories inférieures des classes 
moyennes ; les licenciements massifs dans la fonction publique, la liquidation de nombreuses 
sociétés d’État dont les salaires ont été renvoyés sur des marchés du travail en général saturés, 
parfois sans être véritablement indemnisés ; la diminution des salaires réels par le biais de 
l’inflation ou d’une réduction drastique des salaires minimums ; la suppressions des subventions 
à la consommation des produits essentiels qui permettent aux couches démunies de s’alimenter à 
un coût supportable ; l’amputation des budgets de l’éducation et de la santé, ce qui a favorisé une 
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baisse du taux de scolarisation et un recul de la couverture sociale. Tout ceci a donné lieu à une 
croissance des inégalités sociales. 
 
Pour trouver une solution aux échecs des politiques d’ajustement structurel, les pays africains 
vont mettre en place à travers le New Partnership for Africa Development (NEPAD), une 
stratégie pouvant permettre aux économies africaines de devenir plus compétitives. Ce dernier se 
fixe pour objectif une croissance du PIB de 7% par an sur 15 ans pour l’ensemble du continent. 
Cette croissance doit se matérialiser à travers cinq secteurs stratégiques qui sont : les 
infrastructures physiques comprenant la technologie de l’information et de la communication, le 
transport, l’énergie, l’assainissement ; les ressources humaines comprenant l’éducation et la 
culture le développement des compétences et l’inversion de la tendance à la fuite des cerveaux, 
l’amélioration de la santé ; la lutte contre la pauvreté ; l’agriculture ; l’environnement. 
Cependant, comme le constate B. Founou-Tchuigoua, « c’est le paradigme moderniste du 
développement, ou plutôt de la croissance par étapes, qui inspire sa perspective. Ce courant de 
pensée attribue en général aux mécanismes du marché et à la concurrence entre facteurs et 
entreprise, le rôle principal dans l’évolution des productivités et des techniques, lesquelles 
produisent sans intervention de l’État, une réparation optimale  du revenu et le plein emploi. Il 
est parfaitement incapable d’intégrer la dimension sociale ».104 C’est pourquoi, il s’inscrit dans 
une nouvelle phase de l’ajustement structurel, il « n’est qu’une version indigénisée de la gestion 
du surendettement ».105 Le NEPAD ne favorise pas l’émergence d’un paradigme autre que celui 
du développement. Car il pose le problème du développement non pas en termes de paradigme, 
mais plutôt de modèle. 
 
Face à une paupérisation croissante liée à l’incapacité des programmes d’ajustement à prendre en 
compte la dimension sociale, les populations urbaines et paysannes ne restent pas passives. Elles 
mettent en place des stratégies de résistance et de lutte contre l’exclusion à travers des créativités 
populaires à partir des lieux de mémoire ou l’imaginaire collectif met en place des logiques et 
des rationalités permettant de lutter efficacement contre la pauvreté générée par des logiques de 
développement fondées sur la maximisation du profit et qui considèrent que les normes de la 
consommation occidentale constituent un idéal universel d’accomplissement de l’homme. C’est 
sur le plan culturel que cette résistance s’exprime le plus. Ceci n’est pas sans nous rappeler le 
rôle joué par la culture dans la résistance des sociétés contre le colonialisme. A. Cabral et F. 
Fanon ont en leur temps montré que la lutte de libération est un acte de culture106 et que la culture 
nationale se situe au centre de la lutte de libération107 . Georges Balandier a mis en évidence 
comment la situation coloniale conduit à une prise de conscience du colonisé qui provoque une 
sorte de dérobade à la faveur des techniques culturelles radicalement ‘‘étrangères’’ au 
colonisateur.108 
 
Dans le contexte actuel si la violence fait souvent sporadiquement irruption dans le champ social 
à travers les émeutes de la faim (Cameroun, Guinée, Sénégal, Burkina Faso) à l’occasion 
desquelles la jeunesse marginalisée et désoeuvrée s’attaque aux symboles des régimes dont la 
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préoccupation principale des dirigeants semble être l’accumulation des richesses et la 
pérennisation au pouvoir, la forme de résistance à l’intérieur de laquelle s’enracine les projets 
d’alternance est à chercher dans un vaste mouvement social qui se développe à travers 
l’imaginaire sociale et qui permet aux laissés pour compte par le biais de la banalité de produire 
une pensée critique dont les acteurs politiques ne perçoivent pas toujours la perspicacité et la 
richesse. Pour mesurer la distance qui sépare l’État et la société, il faut explorer les signes, les 
gestes et les paroles qui se dégagent du vécu populaire et dont la charge symbolique permet de 
mesurer, le rejet et le ressentiment des couches populaires vis-à-vis des régimes politiques 
corrompus. À travers les caricatures dans les journaux, les blagues des gens dans les rues, les 
histoires racontées par les humoristes, les paroles véhiculées dans les chansons de certains 
rythmes musicaux (Bikutsi, Zouk love, Rap, Makossa), ainsi que dans la danse, s’exprime une 
dissidence dont les formes, la structure et les dynamiques constituent « la réinvention du 
politique à travers des phénomènes d’innovation qui montrent le dynamisme et la capacité des 
groupes marginalisés à promouvoir leur créativité dans les lieux de la vie quotidienne109 ». Cette 
réinvention du politique par le biais d’une exploitation des ressources de l’imaginaire par les 
couches sociales marginalisées constitue un des registres de la déconstruction ou de la 
ratification de l’exercice du pouvoir dans l’État post-colonial.110 
 
Cette culture du conflit avec l’État, se développe aussi dans les zones rurales où, les paysans 
élaborent une force de résistance non institutionnelle en s’opposant aux ‘‘projets de 
développement’’ qui véhiculent des formes de rationalité qui affichent un mépris de type 
colonial à l’égard des savoirs endogènes. Or, les technologies importées qui refusent toute 
exploitation féconde des logiques des sociétés indigènes sont au service d’une stratégie globale 
qui à son tour est le reflet technique et productif d’un choix sociale. Les politiques de 
modernisation qui hypostasient et fétichise le « modernisme » aboutissent à une impasse voir à 
un échec111. 
 
Ce climat de résistance transparaît à travers le développement d’un secteur informel qui 
s’articule au secteur moderne. Ce secteur est dit informel dans la mesure où il est constitué de 
populations urbaines marginalisées qui démontrent leur capacité autonome  à générer des 
revenus à partir des activités non contrôlées, ne relevant apparemment ni du secteur capitaliste ni 
de l’État. Les pratiques socio-économiques générées dans ce secteur sont dans leur structure 
fondamentale caractérisée par l’esprit d’insoumission. Les acteurs de cette économie populaire 
s’illustrent par leur « refus de se plier à l’ordre établi, et par une tendance à susciter le désordre 
comme action populaire. »112 
 
Ce secteur informel est en permanence en symbiose avec le secteur moderne. Cette symbiose est 
vécue quotidiennement au sens du couple et au niveau de l’individu. Ainsi, selon C. C. 
Vidrovitch, il n’est pas rare dans les villes africaines de voir des épouses de fonctionnaires 
compléter les revenus en s’adonnant à « l’informel » (plats cuisinés, beignets, bananes, etc.) ou 
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alors des ouvriers qui consacrent leurs loisirs à un artisanat marginal de récupération.113 Le 
secteur informel est une réponse rationnelle des pauvres face à l’insécurité et à la précarité 
urbaine. Toutefois, le secteur informel ne peut pas être porteur d’un changement véritable sur le 
plan sociopolitique dans la mesure où il reste « une structure de survie à réflexe individualiste 
visant, dans le meilleur des cas, un ‘‘réussite’’ sociale de modèle ‘‘petit-bourgeois’’, et 
l’interférence de courant de conservatisme social et culturel. »114 Toutefois, la mise en place 
d’un projet alternatif sur le plan politique est liée à la capacité des différentes catégories 
d’acteurs de mettre en place des stratégies d’action permettant de faire jouer un rôle majeur aux 
sociétés civiles en renforçant leur capacité d’action et leur dynamisme. 
 
Le refus des sociétés africaines d’assumer une modernité qui ne conduit pas nécessairement au 
bien être, et qui a conduit au développement de la paupérisation et de l’exclusion liées au mode 
de fonctionnement de la rationalité instrumentale, est la preuve que le paradigme du 
développement est en crise. Cette crise est celle d’un système de représentation qui structure 
l’imaginaire occidental qui est la source des idéologies du progrès de la modernisation et du 
développement. C’est ce qu’affirme Edgar Morin lorsqu’il écrit : « La crise du développement ce 
n’est pas seulement la crise de deux mythes majeurs de l’Occident moderne, la conquête de la 
nature (objet) par l’homme (sujet souverain du monde), le triomphe de l’individu atomisé 
bourgeois. C’est le pourrissement du paradigme de l’homofaber, où science et technique sens 
glorieux devoir accomplir l’épanouissement du genre humain. »115 Comme on peut le constater, 
le paradigme occidental de l’homo-sapiens faber s’est avéré incapable de réaliser le progrès. 
 

La faillite du développement en Afrique se traduit par une marginalisation économique 
croissante de l’Afrique sur le plan international, une aggravation du chômage et de la précarité, 
et des déséquilibres et dysfonctionnement qui s’accompagnent de conflits de nature politique. 
 
Si certains analystes mettent en évidence la polarisation qui se traduit par un contraste sans cesse 
grandissant entre la richesse et la puissance des centres du capitalisme d’une part, et la misère de 
ses périphéries d’où la nécessité de la refonte de cette polarisation par les transformations 
structurelles, la majorité de l’opinion international occulte le rôle joué par un système 
économique international fondé sur des rapports inégaux, elle privilégie plutôt la vision selon 
laquelle les véritables obstacles au processus de modernisation sont liées aux structures 
traditionnelles réfractaire au changement. Ainsi, la distinction opérée entre d’une part les pays 
développés et les pays sous développés donnent lieu à l’institution d’un ‘‘grand partage’’ 
ethnocentrique car comme l’écrit Gilbert Rist « considérer le ‘‘développement’’ comme 
l’apanage des sociétés modernes devenues maîtres d’elles-mêmes, du changement social et donc 
de leur destin, c’est aussi instituer une coupure radicale entre ces société et les autres qui 
paraissent ‘‘non modernes’’ ou ‘‘anti-moderne’’ parce qu’elles ne rechercheraient pas à (ou 
seraient incapables de) contrôler le changement social. Il y aurait donc d’un côté les peuples 
‘‘maîtres et possesseurs’’ non seulement de la nature mais encore de leur histoire et de l’autre 
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des sociétés soumises aux aléas du changement dont la seule liberté tiendrait à la variété des 
interprétations qu’elles en donnent »116. Ce découpage dichotomique induit d’autres découpages 
tels que tradition/modernité, rationnel/irrationnel, dont le but est d’accorder à la société moderne 
occidentale un statut exceptionnel et prépondérant. 
 
Le caractère exceptionnel des sociétés développées explique leur besoin d’expansion car, « elles 
justifient leur pression économique puis politique sur les pays sous-développés en postulant 
l’immobilisme des sociétés et cultures portées par les pays à développement différé ; un 
jugement de valeur est exprimé qui vise à inférioriser toute société non industrielle ».117 Par 
conséquent, le développement et la modernité dont il est le corollaire résultent d’un dynamique 
extérieur. Les sociétés sous-développées doivent favoriser l’émergence d’une culture 
d’adaptation leur permettant de s’ouvrir aux apports de la modernité. C’est ce que confirme 
Balandier quand il souligne que «Dans le cas des sociétés actuelles en développement, la 
difficulté est multipliée. Le changement résulte moins du devenir interne que de l’action des 
forces extérieures ; en ce sens, c’est un mouvement d’origine étrangère qui est imputé à la 
société prédéveloppée et qui lui impose de se transformer sur le mode des sociétés 
industrielles».118 
 

Derrière les facteurs d’innovation ou de modernisation des sociétés, se cache en fait une 
logique de domination et d’intégration des sociétés non occidentales à la logique marchande. 
C’est la raison pour laquelle, chez les ethnologues et même chez certains anthropologues, le 
concept de modernité n’est pas soumis à une interrogation critique radicale alors qu’à l’instar du 
paradigme du développement, il est confronté à une sérieuse crise de légitimation qui ne saurait 
être occulté. Qu’en est-il donc du concept de modernité ? 
 
Max Weber explique les processus de modernisation qui se sont développés en Occident et nulle 
part ailleurs comme relevant de la nécessité historique, car ils sont l’expression d’un processus 
de rationalisation. Ce processus de modernisation s’explique selon Max Weber par l’existence en 
Occident exclusivement d’une science à un stade avancé, d’une théorie juridique rationnelle, 
d’un ordre social constitué par l’État et l’économie capitaliste qui s’interpénètrent et enfin par 
une organisation rationnelle du travail.119 
 

Cette compréhension des processus de modernisation en tant que rationalisation, c’est-à-
dire en tant qu’objectivation historique des structures rationnelles est aujourd’hui remise en 
question. Cette remise en question se traduit par une réflexion sur les différentes figures de la 
modernité que sont la raison, l’humanisme et la tradition. 
 
Concernant la raison, sa perversion au courant du XXè siècle a poussé certains philosophes à se 
demander si on peut fonder la raison ou bien si celle-ci ne constitue qu’un modèle culturel parmi 
d’autres, ne possédant qu’une supériorité relative, voire aucune supériorité du tout sur d’autres 
modèles historiquement possibles. Pour M. Horkheimer et Th. Adorno, au XXè siècle, le progrès 
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scientifique et technique était suffisamment avancé pour qu’un monde sans famine, sans guerre, 
sans oppression cesse d’appartenir au domaine de l’utopie. S’il n’en fut rien c’est parce que à 
travers un processus dialectique d’identification au mythe, la raison elle-même est devenue 
mythe à son tour. La croyance moderne à la toute puissance de la science et de la technique, ainsi 
qu’au caractère illimité de leur progrès a conduit à une alimentation de l’homme doublé d’une 
réification de l’existence sociale.120 
 
Quant à l’humanisme, la réflexion qu’il inspire prend la forme d’une interrogation sur les 
pouvoirs du sujet. La philosophie moderne avait cru pouvoir fonder sur la notion du sujet tant la 
connaissance que l’autonomie morale, enracinant sur la capacité humaine d’accéder à la raison 
les bases d’un nouvel humanisme. Or, la pensée contemporaine prend acte des limites de ce 
rationalisme optimiste. Michel Foucault montre qu’en faisant de l’homme son principal centre 
d’intérêt depuis le début du XIXè siècle, la philosophie moderne s’est endormie d’un sommeil 
nouveau, non plus celui du dogmatisme mais celui de l’anthropologie. Voilà pourquoi, selon 
Foucault la fin de l’homme est la condition d’un recommencement de la philosophie.121 
 
Concernant la tradition, Hannah Arendt s’est intéressé à la rupture avec la tradition opérée par la 
modernité c’est-à-dire avec un sentiment de continuité historique, d’où la valorisation de 
l’irruption de la nouveauté radicale, la trahison et l’oubli des normes traditionnelles. Montrant le 
caractère irréversible de la modernité à travers l’irruption du totalitarisme, H. Arendt montre que 
les modernes sont parvenus à un oubli du monde qui est précisément un oubli de l’homme. Le 
monde est devenu par la science et par la technique, étranger aux hommes et l’homme étranger 
au monde. Dès lors, histoire et nature ont cessé d’être connaissables. La perte du monde par 
l’homme est perte de l’homme lui-même.122 
 
Ce pessimisme développé par M. Horkheimer, Foucault et H. Arendt, Habermas, tout en 
préconisant une réappropriation du projet de la modernité, reconnaît néanmoins que le projet 
global de la modernité n’a pas apporté le bonheur aux hommes. C’est la raison pour laquelle 
Habermas pense qu’« au lieu de renoncer à la modernité et à son projet, nous devons tirer des 
leçons des égarements qui ont marqué ce projet et des erreurs commises par d’abusifs 
programmes de dépassement. »123 
 
Parallèlement à cette querelle entre les adversaires et les défenseurs de la modernité, un autre 
courant philosophique se développe dans la philosophie contemporaine. Ce courant 
philosophique entend opérer une rupture radicale avec la modernité qui cesse d’être ainsi un 
objet de référence. J. F. Lyotard l’un des représentants les plus illustre de ce courant estime que 
les grands récits de légitimation tels : la dialectique de l’esprit, l’herméneutique du sens et 
l’émancipation du sujet raisonnable ont perdu leur légitimité. Et que l’époque actuelle se 
caractérise par « l’incrédulité à l’égard des métarécits »124 
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Cette critique de la modernité par les philosophes occidentaux est une preuve  de la crise 
que traverse la modernité. Cette critique pour avoir un statut universel peut être étendue à la 
perception que la philosophie moderne a mis en place concernant les sociétés africaines. 
 

Avec la modernité, on assiste à une amplification de l’image négative du Noir dans le 
regard de l’Occident. L’Afrique devient ainsi le lieu à partir duquel va se constituer tout un 
ensemble de mythologies et de fantasmes qui la plonge en dehors de la raison et de l’histoire. 
 
Hegel dit à ce sujet : « L’homme en Afrique, c’est l’homme dans son immédiateté… c’est un 
homme à l’état brute. Pour tout le temps pendant lequel il nous est donné d’observer l’homme 
africain, nous le voyons dans l’état de sauvagerie et de barbarie et aujourd’hui encore, il est resté 
tel. Le Nègre représente l’homme naturel dans toute sa barbarie et son absence de discipline. 
Pour le comprendre, nous devons abandonner toutes nos façons de voir européennes. (…) Tout 
cela, en effet, manque à l’homme qui en est au stade de l’immédiateté : on ne peut rien trouver 
dans son caractère qui s’accorde à l’humain (…) ».125 
 

Hegel en déduit que les Africains sont inaptes au progrès. 
 

« Leur condition n’est susceptible d’aucun développement, d’aucune éducation. Tels 
nous les voyons aujourd’hui, tels ils ont toujours été. Dans l’immense énergie de l’arbitraire 
naturel qui les domine, le moment moral n’a aucun pouvoir précis. Celui qui veut connaître les 
manifestations épouvantables de la nature humaine peut les trouver en Afrique. Les plus anciens 
renseignements que nous ayons sur cette partie du monde disent la même chose. Elle n’a donc 
pas à proprement parler une histoire. Là-dessus, nous laissons l’Afrique pour n’en plus faire 
mention par la suite. Car elle ne fait pas partie du monde historique, elle ne montre ni 
mouvement, ni développement (…) ce que nous comprenons en somme sous le nom d’Afrique, 
c’est un monde anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel dont le 
plan se trouve encore au seuil de l’histoire universelle.126 
 
Pour Hegel, le continent noir est une humanité en marge de la raison et de l’histoire. Avant 
Hegel, Buffon pour fonder l’histoire naturelle, ne sait pas exactement où situer l’homme africain 
parmi les êtres vivants. Voltaire, Montesquieu, Hume et Kant croient tous à l’infériorité des 
Noirs.127 En effet, au siècle des lumières, la promotion de la raison liée à l’idée des progrès est 
déterminante. C’est ce qu’établit Cassirer quand il affirme que dans la philosophie des lumières 
« le progrès véritable, donc ne concerne pas la raison ni par conséquent l’humanité comme telle, 
mais seulement son extériorisation, sa révélation empirique objective. C’est cette marche de la 
raison vers la transparence achevée qui constitue le sens véritable du processus historique. »128 
 
Si on se réfère à ce principe énoncé par les lumières, les Africains sont réduits au rang d’une 
espèce animale inférieure à l’homme. On l’exprime en ces termes : « Tout sentiment d’honneur 
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et d’humanité est inconnue à ces barbares ; nulles idées, nulles connaissances qui appartiennent 
à des hommes, s’ils n’avaient pas le don de la parole, ils n’auraient de l’homme que la forme 
(…) Point de raisonnement chez les Nègres, point d’esprit, point d’aptitude à aucune sorte 
d’étude abstraite. Une intelligence qui semble au dessous de celle qu’on a admiré dans 
l’Éléphant est le guide unique de toutes leurs actions. (…) livrés à leur passion comme des 
brutes, ils ne connaissent que leur jouissance ».129 
 
Il apparaît donc que l’image négative de l’Afrique s’est construite à travers des stéréotypes à la 
force du mépris. Le poids de cette image a permis l’émergence d’un discours spécifiquement 
antinégriste puisant dans les deux répertoires du mythe biblique de la malédiction des fils de 
Cham et du primitivisme nègre. C’est ce qui fait dire à Grégoire Biyogo que « Les penseurs des 
lumières nous disent s’opposer à tout ce qui ne procéderait pas selon l’universel dans le temps 
même qu’ils justifient et répandent à l’obscurantisme et la terreur au nom des lumières. Les 
lumières ici  écrivent nécessairement ici des anti-lumières. »130 
 

De tout ce qui précède, il ressort que les différentes critiques du concept de modernité et 
la perception que cette même modernité a des peuples africains constitue une rupture par rapport 
à l’idée que la modernité occidentale se faisant d’elle-même. Le discours philosophique de la 
modernité occidentale a largement constitué un fondement métaphysique dans l’entreprise 
d’occidentalisation du monde que constitue la modernisation des sociétés africaines menée à la 
lumière du paradigme du développement. C’est la raison pour laquelle reposant sur les mêmes 
postulats, la crise du développement s’accompagne nécessairement de la crise de la modernité. 
Par conséquent, une rupture en Afrique avec le paradigme du développement est devenu une 
nécessité historique et épistémologique. Quelles peuvent être les modalités de cette rupture ? 
 
III - La rupture avec le paradigme du developpement comme condition d’une reecriture de la 
modernite 
 
Le paradigme du développement et les progrès de modernisation dont il est porteur, est confronté 
comme nous l’avons montré, à une crise liée à sa rencontre avec des réalités et des dynamiques 
propres aux sociétés africaines contemporaines. Cette crise du paradigme du développement est 
aussi la crise de ses postulats, de ses mythes fondateurs. La reconnaissance de la réalité de cette 
crise par les différents acteurs est l’expression d’une prise de conscience de l’existence d’une 
anomalie qui, selon Thomas Kuhn, « joue un rôle dans l’émergence de nouveaux 
phénomènes »131. Elle est « la condition préalable de tous les changements acceptables de 
théorie »132. Cette prise de conscience de l’anomalie s’accompagne d’une insécurité au sein de la 
communauté scientifique, car « comme on pouvait s’en douter, cette insécurité tient à 
l’impossibilité durable de parvenir aux résultats attendus dans la résolution des énigmes de la 
science normale. L’échec des règles existantes est le prélude de la recherche de nouvelles 
règles »133. Ces affirmations de Th. Kuhn s’appliquent bien à la situation actuelle du paradigme 
du développement dans les différents champs du savoir. 
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Par conséquent, sortir du paradigme du développement implique un rejet complet de ses 
postulats évolutionnistes et de ses mythes. Ainsi, après l’échec de l’économisme qui caractérise 
les théories et les politiques du développement et qui consiste à faire exister la réalité matérielle 
de façon autonome par rapport à l’univers social des représentations considéré comme obstacle 
au développement, il faut envisager les rapports entre la culture et l’économie en termes 
dialectiques. Car la culture affecte la production et la consommation des produits et les 
transformations économiques et sociales donne lieu à des phénomènes d’acculturation et de 
déculturation. Le développement est un phénomène culturel et la crise générée par sa faillite 
affecte la grammaire de la civilisation négro-africaine. Car comme l’a montré F. Braudel, les 
civilisations sont des espaces, des sociétés, des économies et des continuités.134 Or, la précarité 
historique qui caractérise la civilisation négro-africaine rend problématique la cohérence de ses 
structures profondes et anciennes qui lui donnent un visage singulier et qui font d’elle ce qu’elle 
est. Elle se trouve ainsi dans l’impossibilité d’opposer un « refus d’emprunter » qu’adopte 
chaque civilisation devant les biens culturels qui mettent en question ses structures profondes. 
L’élaboration d’un paradigme alternatif est l’expression sur le plan scientifique de la 
revalorisation de cette capacité à exercer ce droit à l’accueil ou au refus de ce qui dans la longue 
durée nous vient de l’extérieur. 
 

C’est dans cette perspective qu’il faut réexaminer le concept de développement si chargé 
d’équivoques. Par développement d’un peuple, nous entendons  un processus de transformation 
et de mutation durable et continu des structures politiques, économique, sociales et culturelle. Ce 
processus a pour finalité de satisfaire les besoins matériels, intellectuels, culturels et moraux. Par 
conséquent, il s’enracine à l’intérieur d’une culture, d’une société. Il est l’émanation d’un 
dynamique historique propre à la culture d’un peuple. 
 

Le développement comme processus de mutation est propre à chaque peuple. Il est 
enraciné dans l’autochtonie et contribue à l’élaboration de l’identité culturelle. Cette identité peut 
être définie comme ce qui fait qu’un être est lui-même et se distingue des autres. C’est 
l’ensemble des caractéristiques qui rendent cet être différent des autres qui fait son identité. 
 

Parler d’identité culturelle, c’est parler de l’héritage culturel d’un peuple, c’est-à-dire la 
résultante des relations qu’une société établit entre l’homme et la nature, entre les individus afin 
de trouver des solutions à ses problèmes. L’identité culturelle est par conséquent le fruit de 
l’histoire d’un peuple, elle détermine négativement ou positivement cette histoire. Elle constitue 
un facteur de production matériel et spirituel permettant à un peuple de se réaliser en assurant la 
continuité dans l’histoire. 
 

L’identité culturelle n’est pas en totalité achevée, elle est soumise à une évolution 
dynamique et dialectique dans la mesure où elle se transforme tout en maintenant certains 
« invariants culturels » qui demeurent indemnes tout au long de l’histoire. 
 

Cette relation entre le développement authentique et la culture est une preuve que le 
développement est fondamentalement endogène. Il est pensé, élaboré et mis en œuvre, contrôlé 
et maîtrisé par des forces intérieures. Il se réalise grâce au dynamisme propre au peuple concerné 
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et en conformité avec le projet de société qui est le sien. Le développement d’un peuple ne peut 
par conséquent pas être le produit des forces extérieures. 
 

Le développement à l’intérieur d’un espace culturel implique une appropriation de la 
mémoire et le développement d’une conscience historique. Or, qu’est-ce qui caractérise la 
conscience historique ? 
 

Selon Cheikh Anta Diop, le facteur historique est le ciment culturel qui unit les éléments 
disparates d’un peuple pour en faire un tout, à travers un sentiment de continuité historique vécu 
par l’ensemble de la collectivité. 
 
La conscience historique permet à un peuple de se distinguer d’une population parce qu’elle crée 
un sentiment de cohésion, elle « constitue le rempart de sécurité culturelle le plus sûr et le plus 
solide pour un peuple. C’est la raison pour laquelle chaque peuple cherche seulement à bien 
connaître et à vivre sa véritable histoire, transmettre la mémoire de celle-ci à sa descendance. »135 
 

Si l’on considère que la mémoire collective et historique est un choix que les sociétés 
opèrent, il est important d’intégrer la dimension des faiblesses et des atouts. Il s’agit pour une 
société à la poursuite d’un projet de transformation qui affiche les fondements de sa culture de ne 
pas oublier sa responsabilité par rapport à son histoire. Ceci implique l’utilisation des matériaux 
du passé aptes à contribuer à une véritable renaissance culturelle. 
 

En ce qui concerne l’Afrique noire, elle doit repenser dans la perspective d’une mutation 
culturelle véritable son apport à la politique à l’économie et enfin à la science et la technologie. 
 
Sur le plan politique, l’instauration d’une démocratie fondée sur la justice, la liberté et le respect 
de la dignité humaine doit partir d’une évolution critique de l’expérience historique. L’Afrique 
doit ainsi s’inspirer des concepts, des institutions et des entreprises qui, dans les sociétés 
traditionnelles, visent à valoriser la liberté d’expression, l’usage non abusif du pouvoir et les 
modes de redistribution mettant l’accent sur la justice. Une reconnaissance de ce noyau ancien de 
droits donne à la nation africaine « l’occasion d’accueillir comme un réveil et un enrichissement 
de la philosophie actuelle des droits de l’homme ».136 
 

Il est indispensable à travers une interrogation, de porter un intérêt à toutes les périodes 
pendant lesquelles l’Afrique a développé des pratiques et des traditions de lutte pour défendre sa 
liberté contre la domination étrangère. Il s’agit notamment des résistances à la pénétration 
occidentale ainsi que la lutte pour les indépendances. Il serait aussi intéressant de promouvoir 
comme modèle toutes les grandes figures qui ont incarné toutes ces luttes d’émancipation. 
 

Un intérêt doit également être porté aux formes d’oppression externes issues de 
l’esclavage moderne et de la colonisation ainsi qu’aux formes de despotisme enracinée dans nos 
culture et incarnées par l’esclavage dans nos les sociétés lignagères entre autres. Les États 
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autoritaires post-coloniaux ce sont largement inspirés de ces différentes formes d’oppression 
issues des traditions culturelles différentes pour se doter d’une pseudo légitimité. 
 

Une telle démarche peut permettre à l’Afrique de se doter des systèmes démocratiques 
originaux s’articulant sur le noyau autochtone des droits et fidèles aux valeurs et aux idéaux 
universel des droits de l’homme. 
 
Pour basculer dans une modernité politique leur permettant de s’intégrer à la mouvance 
universelle, les sociétés africaines doivent procéder à une formulation historique et théorique de 
la démocratie enracinée dans leur contexte socio-historique et débarrassé du paradigme culturel, 
idéologique et théorique importées d’Occident. Ce serait pour ces sociétés une manière 
d’affirmer leur liberté car être libre comme le souligne H. Arendt, c’est « pouvoir commencer 
quelque chose de nouveau de manière spontanée »137. C’est pourquoi l’exploitation de la 
mémoire et de la tradition ne doit plus servir à justifier les dérives autoritaires, mais plutôt à 
donner des arguments de légitimation permettant une matérialisation des nouvelles aspirations. 
L’usage non violent et pluriel de la parole s’impose. Car, elle donne un sens à la référence 
démocratique. Elle permet également que la restitution des sens et des pratiques fassent l’objet 
des transactions publiques. 
 
La démocratie en Afrique doit tenir compte de l’indépassable historicité de l’expérience 
humaine. Elle doit maintenir l’équilibre entre la dimension universelle et la dimension 
historique. En évitant de tomber dans l’universalisme absolu ou dans un relativisme absolu. Elle 
doit être inséparable de l’idée de communauté et de promotion des aspirations individuelles. Ce 
n’est qu’à cette condition comme le montre B. Kaboré, qu’on peut maintenir un équilibre entre 
d’un côté l’individualisme qui a tendance à dégénérer en égocentrisme, et de l’autre le maintien 
des liens de solidarité dont la trop forte prégnance peut donner naissance à des formes 
d’oppression de l’individu au nom du groupe.138 
 
L’instauration d’un système véritablement démocratique en Afrique remet en question la 
dépendance des pays africains, car la démocratie cesse d’être un produit d’importation. La 
démocratisation des institutions politiques et juridiques africaines « exige que les Africains 
prennent en considération le peu des forces internes qui opèrent à leur détriment »139. 
 

Cependant, l’interrogation relative à la construction d’un autre paradigme et d’une autre 
modernité ne doit pas être confinée à la sphère politique uniquement. Elle doit être étendue à la 
sphère économique. 
 

La mise en place d’une alternative nouvelle sur le plan économique nous oblige à 
amorcer la réflexion sur les stratégies à mettre en place en Afrique face à la marginalisation 
économique liée aux contraintes exercées par les processus de globalisation actuelle. En d’autres 
termes, comment l’Afrique peut mettre fin à son rôle essentiellement périphérique dans une 
« économie monde » dont le centre de gravité demeure l’Occident depuis le XVè siècle. 
 

                                            
137 H. Arendt, Qu’est-ce que la politique, Paris, Seuil, pp. 88-89. 
138 B. Kaboré, L’idéal démocratique entre l’universel et le particulier, Paris, L’Harmattan, 2001. 
139 C. R. Dimi, Historicité et rationalité de la démocratie africaine, Ibid., p. 187. 
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Comme nous l’avons montré, l’esclavage et la colonisation ont permis au capitalisme de 
mettre en place un système d’accumulation et de contrôle des ressources du continent africain. 
Cette situation qui n’a pas fondamentalement changé connaît actuellement une aggravation. En 
effet, à l’ère de la mondialisation, on assiste à une mutation dont les deux principales lignes de 
force sont : la généralisation du marché et des révolutions technologiques dans les domaines de 
la communication et de l’automation. L’ensemble de ces mutations secrète une société globale 
fondée sur le marché. Ainsi, on assiste à un repli progressif de l’État nation et de sa fonction 
régulatrice au détriment des acteurs évoluant suivant une logique globale. 
 
Cette évolution a comme principale conséquence, l’instauration de l’idéologie néo-libérale qui 
constitue un projet d’adéquation des collectivités humaines aux conditions d’un marché 
autorégulateur et de transformation de l’individu socialisé et culturellement situé en homo 
œconomicus isolé et froidement rationnel. Cette valorisation de l’individu par rapport groupe que 
l’idéologie néo-libérale impose violemment aux sociétés d’Afrique noire qui sont d’essence 
communautaire constitue un sérieux facteur de dépersonnalisation des individus dans la mesure 
où, en Afrique noire comme l’a montré Ibrahim Sow, les multiples réseaux éducatifs offrent 
plusieurs possibilités identificatoires à l’enfant dont la personnalité s’édifie grâce à « une triple 
relation polaire qui le situe :  
- verticalement : dimension phylogénétique par rapport à l’être ancestral ; 
- horizontalement : dimension socioculturelle par rapport au système des alliances à la 

communauté élargie ; 
- ontogénétiquement : par rapport à son individualité étroitement liée à son lignage et à la 

famille restreinte »140. 
 
Avec la mise en œuvre des politiques de développement dans les pays d’Afrique par la Banque 
mondiale et le FMI, à travers une approche qui privilégie la croissance économique. « Les 
espoirs du développement endogène ou authentique sont abandonnés, en faveur d’une 
adaptation aux règles dictées par les organisations internationales et d’une insertion dans le 
marché mondial »141. Ces postulats pseudo universels fondés sur l’utilitarisme et la maximisation 
du profit individuel sont des schémas de développement importés du dehors qui nient les 
dynamiques traditionnelles locales et accentuent l’ethnocentrisme. 
 

Pour dépasser la paupérisation croissante générée par la polarisation liée à 
l’approfondissement de la mondialisation capitaliste, nous pensons à la suite de Samir Amin que 
les pays africains n’étant pas encore entrés véritablement dans à l’ère de l’industrialisation 
doivent mettre en place des stratégies adéquates de développement autocentré et de déconnexion 
simultanément aux niveaux national et régional. Ces stratégies nationales de développement et 
les structures de régionalisation destinées à en améliorer l’efficacité doivent permettre de 
répondre à cinq défis majeurs qui sont les suivants :  
La mise en place des structures adéquates de recherche scientifique et technologiques capables 
de développer des technologies appropriées et d’en assurer la diffusion et l’usage effectif dans un 
espace régional. 
La recherche des voies et moyens permettant de mettre les ressources naturelles de la région 
d’abord à la disposition de son développement plutôt qu’à celle de la consommation mondiale. 

                                            
140 I. Sow, Psychiatrie dynamique africaine, Paris, Payot, 1977, pp. 30-31. 
141 Culture et mondialisation, Résistances alternatives, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 16. 



 99

La construction d’un système financier régional capable de résister à la mondialisation financière 
mise en œuvre par le capital dominant. 
La mise en œuvre des systèmes régionaux de communications destinées à donner à chaque 
région une autonomie relative par rapport au système mondialisé qui véhicule les cultures et les 
sous-cultures dominantes tout en opérant comme un instrument puissant de manipulation 
politique. 
Briser le monopole des armements de destructions massives qui implique le partage d’une vision 
commune de la sécurité régional complément de celle des nations unies.142 
 
La matérialisation de ces nouvelles stratégies de développement sur les plans politiques et 
économiques implique une valorisation et une réinvention de la science en Afrique afin que 
l’être humain puisse s’épanouir dans la totalité et la profondeur de son existence. Car, les grands 
défis de l’Afrique du XXIè siècle obligent à préparer l’avenir en formant une nouvelle 
génération de chercheurs capables d’apporter des solutions efficaces aux problèmes de la 
majorité de millions d’homme et de femmes confrontés à la misère et l’exclusion. Il faut par 
conséquent promouvoir une science modeste capable de résoudre les problèmes qui se posent au 
quotidien. Une telle science n’est pas soumise à la logique du marché car, comme le souligne J. 
M. Ela, « face à l’offensive de la raison libérale dans les études africaines à travers le projet 
global qui à l’heure du marché, vise à prendre l’Afrique en otage afin de la soumettre aux 
contraintes de la pensée unique, il est urgent de démasquer les ruses de cette pensée et de 
rompre avec l’opinion dominante qui tend à faire croire que la manière de concevoir et de faire 
la science en vue de produire et de vendre représente la science universelle, celle qui doit être 
mondialisée dans les différents lieux de production de la connaissance »143. Face à la crise de la 
rationalité scientifique en occident qui se manifeste à travers les débats qui traversent 
l’épistémologie contemporaine. Il s’agit « de remettre en cause le type d’intelligibilité qui depuis 
Galilée, a fait croire que le monde objectif, construit selon le modèle mathématique, était le 
mode réel et le savoir qui édifie ce monde, la seule autorité en matière de connaissance »144 pour 
s’inscrire dans cette dynamique nouvelle dont l’objectif est d’inventer une nouvelle rationalité 
afin de réconcilier l’homme avec lui-même « les sociétés africaines doivent assumer les risque 
intellectuels qui les font entrer dans une culture de la recherche scientifique dominé par ce que 
j’ai appelé ‘‘la disonance cognitive’’ et ‘‘l’épistémologie de la transgression’’. Autour de ces 
concepts fondateurs s’exprime ce qui m’apparaît comme ‘‘l’esprit africain’’ de la science »145. 
 
C’est dans ce contexte qu’il faut revoir les concepts et les grilles d’analyse utilisés, car ils sont 
marqués par l’ethnocentrisme occidental et le culturalisme qui enferme l’Afrique dans le 
primitivisme. Ainsi, tout en prenant appui sur les efforts de création scientifique qui se font 
ailleurs. Il est nécessaire de repenser la science dans l’axe des relations entre le nord et le sud en 
vue de construire « une science métis »146. C’est pourquoi il faut changer d’attitude par rapport 
aux savoirs traditionnels. Ceci implique une rupture avec l’uniformisation de la science et le 

                                            
142 Voir Samir Amin,, ‘‘Le défi des régionalisations’’ in Afrique exclusion programmée ou renaissance, Ibid., 

pp. 159-161. 
143 J. M. Ela, L’Afrique à l’ère du savoir : science, société et pouvoir, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 388. 
144 J. M. Ela, op. cit., p. 389. 
145 J. M. Ela, Ibid., p. 390. 
146 J. M. Ela, Ibid., p. 393. 
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dogmatisme épistémologique des épistémologues modernes147. Une telle rupture permet une 
intégration de ces savoirs au mouvement de la recherche vivante. Car, « la valorisation du 
traditionnel en vue de la réappropriation active entraînera peut-être, dans le champs des 
connaissance constituées, des réaménagements dont nous ne pouvons prévoir, pour l’instant, ni 
l’étendue, ni la portée. L’essentiel, cependant, est d’établir des ponts, de refaire l’unité du 
savoir, ou plus simplement, plus profondément, l’unité de l’homme »148. 
 

Ces nouvelles alternatives ouvertes sur les plans politiques, économique et scientifiques 
par des pensées critiques porteuses d’une utopie créatrice et concrète sont l’expression d’une 
nouvelle façon de saisir l’être au monde des peuples africains. Elle nous impose de cesser de 
penser l’Afrique et son avenir à partir de l’imaginaire et de l’histoire de l’Occident. Ces 
nouvelles alternatives contribuent à la création d’une modernité endogène qui n’est pas la 
caricature de la modernité occidentale. 
 
Élaborer des alternatives crédibles, enracinées dans les traditions et les futurs imagés dans les 
sociétés africaines, c’est réécrire la modernité. Tout au long de l’histoire contemporaine, les 
peuples africains à travers des multiples péripéties ont à leur manière réinventer la modernité. 
Ainsi, les luttes anticoloniales menées au nom des droits de l’homme que l’Occident bafouait, 
l’usage de l’amnistie comme alternative d’apurement d’un passé violent en Afrique du Sud, le 
rejet de l’extrapolation de l’histoire de l’Occident jetée comme une grille sur l’ensemble du 
monde, et la reconstitution de la continuité de l’histoire africain depuis l’antiquité opérée par 
Cheikh Anta Diop sont autant d’exemples de cette réécriture de la modernité opérée dans les 
sociétés africaines contemporaines. Il s’agit d’une remise en question du noyau obscur de la 
civilisation occidentale que constitue la suprématie qu’elle exerce sur le monde et qui est 
constitutive de son identité culturelle et à travers laquelle elle continue à construire son rapport 
avec l’autre. C’est cette culture de la suprématie qui attribue un seul visage à la modernité dont 
la variabilité des formes est répétée. Par conséquent, « le discours de l’autre où ses pratiques ne 
sont recevables que s’ils renvoient l’Occident à ses certitudes en le confortant dans son statut de 
modèle. Ce dernier fonctionne ainsi comme une formidable machine à modeler l’autre à son 
image, qui se superpose à toute réalité et en obscurcit la lecture »149. 
 
La réécriture de la modernité ouvre de nouvelles perspectives au développement d’une négativité 
à une mondialisation violente. Car pour bâtir un contrat politique, social et moral mondial dans 
lequel se reconnaîtraient toutes les composantes de la société humaine, il faut favoriser 
l’émergence d’une mondialisation démocratique et pluricentrique fondée sur la solidarité 
humaine plutôt que sur l’égoïsme des individus et des nations. C’est la raison pour laquelle le 
développement d’une conscience de la solidarité cosmopolite dont parle Habermas est 
nécessaire.150 Au niveau des pays et des continents, une telle conscience est le prélude d’un 
universalisme authentique car l’universalisme aujourd’hui est un universalisme inauthentique qui 
considère que seule la société occidentale incarne l’universel. 
 
                                            

147 Voir Paul Feyerabend, Contre la méthode, Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, Paris, 
Seuil, 1979. 

148 P. Houtondji, Les savoirs endogènes pistes pour une recherche, Sous la direction de Paulin Houtondji, 
Paris, Karthala, 1994, p. 13. 

149 S. Bessis, L’Occident et les autres, Histoire d’une suprématie, Paris, La Découverte, 2003, p. 275. 
150 J. Habermas, Après l’Etat-nation une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard, 2000, p. 123. 
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Reformuler l’universel dans le contexte actuel afin qu’il soit une notion opératoire, c’est 
reconnaître que l’universel n’est pas un contenu, c’est une référence, une aspiration. Il ne peut 
être q’une idée régulatrice. L’universel c’est l’horizon naturel de la raison, c’est le principe 
régulateur qui préside à la comparaison des cultures et aux relations interculturelles. Ce qui 
définit l’homme c’est sa capacité, à travers son inscription dans une société particulière, à 
s’arracher aux déterminations liées à son existence historique et de concilier l’esprit national et 
l’idéal d’universalité. Une telle conception de l’universel permet de dépasser le relativisme 
absolu et l’uniformisation de la mondialisation génératrice d’une exclusion des peuples africains 
et du Sud des bénéfices du développement global. Elle rend possible un véritable dialogue des 
civilisations qui nous éloigne des dangers d’un choc des civilisations. 
 
Conclusion 
 

Nous pensons que, le paradigme du développement comme grille de lecture fondatrice de 
l’histoire des sociétés est fondée sur l’évolutionnisme social. Cet évolutionnisme qui plonge ses 
racines dans la longue durée de l’histoire occidentale, repose sur une assise épistémologique 
fragile parce qu’elle est constituée par des composantes ethnocentrique qui réduisent le 
mouvement de l’histoire à un itinéraire unilinéaire. Il s’en suit une hiérarchisation des cultures. 
L’Occident est ainsi situé au sommet de la hiérarchie des sociétés humaines. L’appropriation de 
ce schéma évolutionniste a largement influencé les processus de développement et de 
modernisation en Afrique noire contemporaine. Ces processus ont connu un échec allant de 
l’incapacité à reproduire l’Etat-Nation européen en Afrique, à la mise en place d’un système 
économique fondé sur la pénurie, l’exclusion et la précarité. Les résistances des sociétés 
africaines à travers des stratégies élaborées à partir de leur mémoire collective et de leur 
imaginaire constituent un rejet du paradigme du développement et de la modernisation dont il est 
porteur. C’est la raison pour laquelle une rupture avec le paradigme du développement et de ses 
postulats oblige les sociétés africaines à repenser à partir de sa culture, ses rapports à la politique, 
à l’économie et à la science et la technologie. Il est aussi apparu que, pour basculer dans la 
modernité, les Africains doivent procéder à une formulation historique et théorique de la 
démocratie enracinée dans leur contexte historique et débarrassé du paradigme culturel 
,idéologique et théorique importé d’Occident. Sur le plan économique, l’idéologie néo-libérale 
fondée sur des postulats pseudo universels reposant sur l’utilitarisme et la maximisation du profit 
individuel ainsi que la polarisation de la modernisation doivent être rejeté pour mettre en place 
des stratégies de développement autocentré dont la finalité est d’ajuster les économies africaines 
aux exigences internes et non aux exigences de la division internationale du travail. Et sur le plan 
scientifique, les sociétés africaines doivent développer une science endogène et ouverte afin de 
résoudre les problèmes quotidiens des hommes. Toutes ces stratégies constituent une réécriture 
de la modernité, réécriture qui rompt avec une vision occidentalocentriste de l’universel. Cette 
réécriture de la modernité contribue à mettre en place un universalisme authentique qui ouvre la 
voie à un véritable dialogue des civilisations. 
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O termo maradigma proposto por Glória Kirinus emerge de uma percepção poética do mundo, 
ele propõe leituras de horizontes flexíveis, ele trás consigo todo o universo simbólico do mar que 
é formado por ondas, por curvas que seguem uma mesma direção, aquela que as leva à praia. 
Partindo desta idéia, procuraremos descrever rapidamente - pois não temos aqui muito espaço - o 
conjunto de experiências, de crenças e de valores que influenciam a maneira pela qual o 
indivíduo compreende a cidade e reage a ela definindo simbolicamente seu meio-ambiente, 
comunicando a partir dele, procurando estruturá-lo. 
Glória Kirinus fala da recriação da linguagem, que seria “desencantar significados, acordar 
outros e substituir alguns”. Em vez de recriarmos a linguagem verbal, gostaríamos de falar aqui 
da recriação da linguagem espacial que redefine nossa relação ao mundo. 
Retomando a citação que Glória Kirinus faz do biólogo Maturana,151 nós diríamos, com uma 
visão mais espacial do que verbal, que os espaços de convivência também são nós em vias 
coordenadas de ações que permitem o percurso na cidade. Por isso mudar os significados dos 
espaços implica mudar os significados da forma, e mudar os significados da forma implica 
mudar o modo de conviver. E por isso também é certo que se não se mudam as formas, não 
mudam os significados que elas configuram, e não muda o modo de viver. 
O espaço vivido no cotidiano é aquele das morfologias, das figuras geométricas no interior de 
uma trama, composta de marcos, de referências, de cheios (as construções) e de vazios (as ruas, 
as praças...), com lugares agradáveis como também angustiantes... Quando o visitante passeia, 
seu inconsciente e seu consciente interpretam a cidade, sombra e luz se confundem se 
harmonizam ou outras vezes se opõem para dar ênfase à  poesia de todos os dias. 
Procuraremos aqui compreender a estrutura e o significado do espaço de uma cidade de estilo 
barroco, visto que sua concepção espacial influencia a arquitetura dos nossos dias. Ilustraremos o 
sentido do tecido urbano com o mito do Minotauro escrito por Friedrich Dürrenmatt, pois tanto o 
mito quanto o espaço mudam de acordo com o espírito do tempo. 
Na estrutura do tecido urbano da época clássica, temos a rua, que forma a trama, que traça o 
espaço público. No solo se é decidido o que é publico e o que é privado. A maior preocupação 
está voltada ao vazio, ao exterior que está contido na cidade. As redes de locomoção (ruas) como 
também as de encontro (praças) são importantes, é por elas que as pessoas passam, se encontram, 

                                            
151 "As palavras são nós em redes de coordenações de ações que surgem na convivência. Por isso mudar os 

significados das palavras implica mudar os domínios de ação, e mudar os domínios de ação implica mudar o modo 
de conviver. E por isso também é certo que se não se mudam as palavras, não mudam as ações que elas configuram, 
e não muda o modo de viver." 
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mas é também por elas que a cidade respira e que a luz flui. A época clássica segue uma estética 
tradicional.  
Durante a época barroca, que é o que nos interessa aqui, temos a expansão deste vazio e nele, a 
representação das instituições. Hoje, não vivemos exatamente o mesmo barroco, pois com a 
intervenção dos modernos, a cidade se tornou híbrida, e com eles, a relação entre o cheio e o 
vazio também mudou. Eles vão conceber o espaço a partir do interior e não mais do exterior. 
Como conseqüência, temos o fim da cidade composta por ruas bordadas de casas. A estética e os 
materiais utilizados na construção também mudam, eles respondem a indústria. 
Em cada época a visão do espaço é coerente com o mundo da produção dos objetos, porém, 
modela-se, corta-se, separa-se o vazio do cheio de maneira diferente. Pois todo espaço deve estar 
de acordo com seu tempo e com sua sociedade, tanto “as imagens dos deuses, [como] as 
representações dos objetos considerados sagrados só podem ser compreendidos se restituirmos a 
atitude especifica da consciência simbólica, que visa precisamente, através de uma forma visível, 
uma sobre-realidade invisível” (Jean Jacques Wunenburger). 
Na época barroca, a cidade deveria refletir o cosmos. A arquitetura era construída com contrastes 
de claro-obscuro, muitas vezes sem variação de coloração, procurando tocar profundamente cada 
alma que passeia. No caso da cidade de Noto que tomaremos aqui como exemplo, percebemos 
ao visitá-la na Sicilia Oriental, que os sofrimentos e os prazeres do homem são representados em 
cada detalhe, em cada movimento da forma. Formas que são valorizadas pela expressão da luz, 
que configuram a cidade, que dão sentido à vida dos moradores. 
No cotidiano, cada morador se acomoda e admira seus lugares preferidos. Quando demoramos 
nesta cidade, que foi no passado, destruída por um terremoto, percebemos a presença do herói 
grego Hércules. Como cada cidade tem pelo menos uma divindade que a caracteriza, esta cidade 
utópica tem seu herói solar. Tanto a cidade como o herói são conhecidos pelas suas proezas. 
A fonte de Hercules, localizada em uma praça, colora a imaginação dos moradores com sonhos 
heróicos. Os que a freqüentam lutam contra o lado mortífero do destino. Conhecido 
principalmente pelas suas proezas, a passividade de Hercules frente ao destino é menos 
importante, como também a dos habitantes que vivem sob os caprichos da natureza. O mito diz 
que ele preparou uma fogueira, pois não suportando mais a dor do sangue envenenado do 
centauro Nessus impregnado em sua roupa, ele se jogou em suas chamas. Como na cidade, 
encontramos no mito a injustiça do destino e a dimensão sagrada e mítica do fogo. Como que 
hipnotizados pelo medo de um novo terremoto, os moradores parecem às vezes viver no século 
XVII em um cotidiano uniforme, barroco, sempre em um mesmo ritmo. 
Aqui, as igrejas permitem aos moradores viverem fora do tempo e em harmonia e intimidade 
com suas formas. Pois, todo espaço que capta nossa sensibilidade tem o poder de transcender 
nossa condição mortal. Assim, estar sob a cúpula de uma igreja barroca ou sob a concavidade de 
uma gruta faz com que se esqueça a passagem do tempo e a morte. 
Neste tecido urbano bem calculado geometricamente, a beleza das formas arredondadas ficou 
petrificada nas esculturas das fachadas dos edifícios criando um jogo entre consciente e 
inconsciente, enquanto que no interior de cada edifício, procurou-se construir uma beleza outra, 
mais profunda, mais íntima. 
O barroco procura não somente transmitir emoção para aquele que passeia, mas também para 
aquele que desfruta o interior da construção. Ao entrarmos no edifício, ao vermos o interior da 
sua cúpula, nos deparamos com um céu interior, um céu em outra escala. E a gruta, nossa 
primeira habitação, transmite pela concavidade do seu teto, o mesmo sentimento. Temos nos 
dois casos um lugar de intimidade e de obscuridade clareadora da alma. São lugares que fazem 
parte dos arquétipos da profundidade, dos arquétipos maternais, da mulher. A alma do visitante é 
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acolhida em uma profundidade cósmica. É provavelmente o apego a estes elementos que fez com 
que o barroco valorizasse o vazio. 
A gruta e a igreja fazem parte de um mesmo simbolismo. Como afirma Gilbert Durand, as 
igrejas “souberam admiravelmente assimilar a potência simbólica da gruta, da cripta e da 
abóbada”.152  
Goethe, por exemplo, ao falar da gruta de Santa Rosalia protetora de Palermo, diz que “o canto 
dos padres parou de repercutir na gruta; a água escorria em um depósito logo ao lado do altar; 
rochas sobressaindo do altar-mor, verdadeira nave da igreja, fechavam ainda mais a cena. 
Reinava um grande silêncio neste lugar deserto, entregue, parecia, à morte; uma grande limpeza, 
em uma caverna selvagem; o vistoso do culto católico, particularmente do culto siciliano; em 
todo seu lado implícito e natural…153” 
É importante levar em conta o que diz Gilbert Durand sobre o “espelho de Pigmaleao”, que seria 
aquele que tem uma estética e uma ética que é próxima do barroco. Ele diz sobre este espelho 
que se trata de uma pintura, que ele mostra “sempre a expressão da alma através da mímica, indo 
até as tensões da careta, às vezes caricatural, do corpo, e através do simbolismo dos objetos, dos 
gestos, das situações154”, encontramos isto nas ornamentações. 
Igrejas e grutas são « cavidades geográficas perfeitas, a cavidade arquétipo, “mundo fechado 
onde trabalha a matéria dos crepúsculos”, ou seja, lugar mágico onde as trevas podem ser 
revalorizadas em noite”.155 Estes lugares apreciados pelos moradores escondem intenções 
invisíveis, sonhos acordados de coragem. Através de um mergulho na intimidade, estes lugares 
permitem eufemisar a angústia e a morte. 
A arquitetura desta cidade procura emocionar através da valorização da escultura, do ornamento 
e do trompe-l’œil, ou seja, das aparências, como também pela “focalização da feiúra, do 
inquietante, do abominável, ou simplesmente pela acentuação da dissimetria”.156 
E, esta dissimetria, faz parte do plano urbano de Noto que deveria ser perfeitamente simétrico. 
Sua estrutura urbana foi provavelmente inspirada do plano de cidade ideal feito por Vicenzo 
Scamozzi. Em sua planta, no centro da cidade, se encontra a praça principal, e envolta dela, os 
edifícios mais importantes da cidade. Em seguida, quatro praças satélites organizadas em torno 
deste centro foram desenhadas. Em cada praça tem um mercado e edifícios menos importantes 
que os da praça principal. Diz-se que esta maneira de planejar a cidade pode também ter sido 
influenciada pelo teórico italiano Pietro Cataneo que publicou em 1554, I quattro primi libri di 
architetture: ele era conhecido pelo planejamento de praças satélites. 
Porém, o terreno escolhido para construir a nova cidade era irregular, sua parte inferior era 
instável, as ruas se enchiam d’água nas épocas de chuva. Esta imperfeição do terreno obrigou a 
que se criasse uma dissimetria no projeto urbano da cidade. E é esta dissimetria que confere a 
Noto sua beleza particular. 
Noto é como uma pérola dissimétrica perdida no mar. 
Para cada cultura seu espaço. E para cada espaço seu tempo, sua beleza. A forma arquitetural 
representa a maneira de viver de uma sociedade. 

                                            
152 DURAND, Gilbert, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit., p. 276. 
153 GOETHE, Voyage en Italie, op. cit., p. 276 et 277. 
154 DURAND, Gilbert, Beaux Arts et archétypes, p.47. 
155 DURAND, G., Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, p. 276. 
156 DURAND, Gilbert, Beaux Arts et archétypes, p.44. 
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Ilustrando o tecido urbano de Noto através do mito do Minotauro, diríamos que o labirinto é 
composto de paredes cobertas de espelhos, espelhos que permitem refletir a imagem de todos 
aqueles que estão no seu interior, ao infinito. 
Através da dança, o relato do mito mostra as diferentes fases da vida do Minotauro. Dança que se 
dança na cidade, entre suas arquiteturas, que também são compostas de ritmos, harmonias e 
contrastes. Toda arquitetura que acolhe em seus traços a técnica e a sensibilidade da música 
convida à dança. 
O Minotauro que é condenado a passar a vida no labirinto tem então sua imagem refletida nele, 
imagem de um ser nativo, que não sabe ainda quem ele é. Poderíamos quase dizer que ele é um 
monstro, mas em seus sonhos noturnos, ele é humano. O espelho que cobre as paredes do 
labirinto reflete seu sofrimento, seus sonhos, seus desejos. 
Na historia contada por Dürrenmatt, quando uma mulher, que provavelmente é Ariana, entra no 
labirinto, o Minotauro é confrontado à sua dualidade. Nas paredes, não é mais a mesma imagem 
que ele está acostumado a ver que ele vê. Não é mais sua imagem refletida milhões de vezes, 
mas a de uma mulher. E é na presença desta mulher que... 
“Seu mundo vem de se abrir à dualidade. Ele vê, refletido em todo lugar, os olhos, a boca, a 
longa cabeleira preta deslizando sobre seus ombros, ele vê sua pele branca, o pescoço, os seios, o 
ventre, a púbis, as coxas, todo este corpo fluido e móvel”.157 
E na cidade barroca... 
“A criatura dançava através do seu labirinto, através do mundo de suas imagens, ela dançava 
como uma criança monstruosa, ela dançava como um pai monstruoso que teria procriado ele 
mesmo, ele dançava como um deus monstruoso no universo das suas imagens”.158 
É para esta dança que a estrutura e as formas da cidade foram criadas. É no ritmo da arquitetura 
barroca que o Minotauro dança sua monstruosidade, em uma dança noturna cheia de mistérios e 
de ambigüidade. É este ritmo que põe a cidade em movimento. 
Mas a cidade de hoje vive outro barroco, que é fragmentado, plural. Entre tantas formas, o que 
voltou foi esta valorização do vazio. A vontade é de emocionar o visitante através de curvas 
sinuosas que ondulam em torno de um eixo que nos permite compreender nosso espaço e por 
conseqüência nos encontrar. Estas curvas criam uma inflexão que dá movimento ao espaço 
vazio. Nesta nova linguagem espacial, “não são somente corpos diferentes que se relacionam. 
Eles trazem a exclusão, como também o que faz a inclusão [...] eles se atraem e se repelem”159. E 
é, entre estes edifícios, no distanciamento entre eles, que o espaço intermediário, de encontros, se 
cria. 
Enquanto que a trama, com sua generosidade, “se divide tantas vezes quanto for necessário para 
‘segurar’ as curvas e trazer a unidade”160. E é graças à trama e à inflexão criada entre os 
fragmentos que as curvas ondulam livremente. Temos um espaço vazio que é o espaço de 
encontro entre a ordem viril criada pela trama e a desordem noturna e feminina criada pelas 
curvas. Este lugar de encontro é também formado pela luz do sol que cria na forma um jogo de 
claro-escuro. 
Nestes vazios podemos navegar com mais poesia nos horizontes do imaginário. Num espaço em 
que a pluralidade permite e promove novas formas. Dentro de uma cidade formada por dois 

                                            
157 DÜRRENMATT, Friedrich, La Mort De La Pythie Suivi De Minotaure, p. 70. 
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pensamentos cartesianos e opostos fundada sobre princípios geométricos e matemáticos, se 
desenvolve outra maneira de fazer espaço, que é próxima da forma do mar, com ondas que 
seguem a praia, ou seja, seu eixo. 
Com o aparecimento de novos espaços, outras funções e outras maneiras de existir surgem. 
Alguns lugares antigos morrem, uns se apagam não correspondendo mais ao seu tempo ou são 
destruídos, outros, se transformam, pois os que estão em volta mudam, e assim a experiência 
espacial do morador muda obrigatoriamente. O labirinto então se transforma, temos um labirinto 
onde Teseu é tolerante e em vez de matar o Minotauro, torna-se seu amigo, e se põe a dançar 
com ele. E então, alegremente... 
«... O Minotauro começa a dançar. Ele dança a dança da fraternidade, a dança da amizade, a 
dança do bem-estar, a dança do amor, a dança da proximidade, a dança do calor. Ele dança sua 
alegria, ele dança o compartilhamento do seu ser, ele dança sua liberação, ele dança o fim do 
labirinto, ele dança o afundamento estrondoso das suas paredes e dos seus espelhos, ele dança a 
amizade entre os Minotauros, os animais, os homens e os deuses.” 
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O sentido de refletir sobre Itacuruba, contando, nesse encontro, um pouco de sua história, mesmo 
quando apenas começo a me aproximar de seus desejos e angústias, parte da crença, 
concordando com Mário Vargas Llosa (1988), de que contar histórias é algo primordial, algo de 
que pode depender a própria existência de um povo. A idéia é, então, contar sobre o 
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reassentamento de Itacuruba e as feridas abertas com a implantação da Barragem de Itaparica, 
que teimam em não cicatrizar, mesmo que milhões de dólares venham sendo investidos ao longo 
dos últimos vinte anos no sentido de minimizar os impactos sofridos pelas populações atingidas 
devido à construção da barragem. O município de Itacuruba está localizado a 481 Kms do 
Recife, na microrregião do Sertão Pernambucano do São Francisco. Construída para reassentar 
os moradores da antiga Itacuruba, inundada em 1988, a fim de viabilizar a construção da 
Barragem de Itaparica, parte do complexo hidrelétrico Chesf (Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco). Mas, não se passa, casualmente, por Itacuruba, a não ser que se esteja perdido em 
seus caminhos secos e pedregosos enfeitados de arbustos empoeirados. É preciso querer ir a 
Itacuruba, ela não se revela ás margens das estradas ou dos rios. Foi construída distante dessas 
referências. 
Ela reflete a aceleração dos processos de desenvolvimento que, na segunda metade do século 
XX, se caracterizaram, entre outros aspectos, pela instalação de mega-projetos de infra-estrutura, 
entre os quais, o de barragens destinadas à produção de energia elétrica. Pesquisas nacionais e 
internacionais têm demonstrado que a instalação destas obras desencadeia processos sócio-
ambientais de extrema complexidade. Além dos clássicos impactos ambientais gerados como: o 
desmatamento, a mudança de clima e a destruição da biodiversidade; a construção de grandes 
barragens provoca o deslocamento compulsório de um grande contingente de famílias que vêem 
sua condição de sobrevivência ameaçada e seus referenciais simbólicos e sociais desestruturados
 Essa errância involuntária a que essas populações são submetidas faz lembrar o que 
Michel Maffesoli (2001) tem chamado de violência totalitária: quando alguns (homens políticos, 
tecnocratas, gente com poder de decisão de todo tipo) dirigem e organizam a vida social em 
lugar de seus diversos protagonistas: planejam-se trabalhos; criam-se cidades como a nova 
Itacuruba, imaginadas a partir do vazio. Como faz notar Balandier (1997), cidades assim 
construídas são o produto de um imaginário ordenador absoluto, freqüentemente mal dirigido; 
utopias que se tentam realizar produzindo “um espetáculo de ordem”. Nessas condições, é gerada 
uma espécie de desencantamento, o social empobrece, há como que um estranhamento, onde o 
reassentado não se reconhece como constituinte desse processo.  
 Nova Itacuruba faz parte desse contexto; vive uma situação de indefinição há vinte anos - 
desde que a antiga Itacuruba, em 1988, teve 27,21% de sua área inundada, incluindo sua sede e 
terras agricultáveis (Osmil Galindo, Tânia Bacelar, Lima, M. Galindo, 2000)161, pela construção 
da Barragem de Itaparica - os reassentados, na nova Itacuruba, parecem viver uma profunda crise 
de sentido, uma vez que no novo espaço nada parece ter relação com as antigas experiências.   
É Importante observar que esta indefinição deve-se, principalmente, ao fato de que os solos da 
nova Itacuruba - em contraste com as terras férteis da margem do São Francisco – são 
pedregosos, inapropriados para a agricultura. (Lima; M. Galindo, 1991).  Antes da inundação, a 
maioria da população residia na zona rural e dedicava-se a agropecuária. O percentual de chefes 
de família que se engajava nesta atividade atingia 93% (O. Galindo; Leonardo Neto, 2000)162. 
 Na nova Itacuruba não se gerou uma cadeia produtiva. Em decorrência, o apoio de 2,5 
salários mínimos de referência, pago mensalmente pela Chesf mês, às famílias que tiveram suas 
terras inundadas, o qual deveria permanecer, apenas, até a primeira colheita (aproximadamente 
três anos entre a implantação do projeto de irrigação, o plantio e a colheita) se estendeu por 

                                            
161 In: ARAÚJO, Maria Lia Corrêa de.; CALDAS NETO, Magda de.; LIMA, Ana Eliza V. (Org.). Sonhos 

Submersos ou Desenvolvimento? Impactos Sociais da Barragem de Itaparica. Recife: FJN, Editora 
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quinze anos. A Chesf, então, assinou um acordo, com a maioria das famílias, indenizando-as e 
encerrando toda e qualquer obrigação social pela ocupação das terras. 
 Mas o dinheiro acabou e o que fica é um povo na total dependência de uma política 
assistencialista163. A racionalidade técnica que orientou a expropriação da população não 
considerou que, deslocando Itacuruba para uma região de solo estéril, as metas básicas164 do 
projeto de reassentamento não poderiam ser cumpridas. “Desse modo, o acesso à terra irrigada e 
aos meios de produção, que se apresentavam ao imaginário social como conquista e, ainda, como 
pagamento de uma dívida social do governo brasileiro, não foi concretizado” (Araújo, 2000: 
120). 
 Afastada de todo um manancial de experiências, Itacuruba parece não ter qualquer oferta de 
sentido. “As instituições que deveriam disponibilizar o sentido para o agir do grupo, não 
trouxeram uma reserva de sentido e valores de maneira coerente” (Berger, 2004: 34) Sintomático 
dessa situação é Itacuruba ser apontada, por meio dos dados do CREMEPE165 2006, como a 
cidade brasileira a qual mais utiliza antidepressivos, sendo também a detentora do maior índice 
de suicídios, estando este índice bem acima da média mundial166. O psiquiatra Antônio Alves 
Neto, fiscal do CREMEPE, surpreendeu-se com o que viu: “percebemos que 63% das pessoas 
ouvidas apresentam sintomas de depressão, entristecimento.” Para o médico José Atayde Alencar 
que atende no posto de saúde da família local, “as raízes enterradas na antiga cidade contribui 
para o que acontece aqui [em Itacuruba]”. 
 Na velha Itacuruba, a população se reconhecia como de agricultores; possuindo uma 
história de experiências modernizantes em atividades de irrigação (Auxiliadora Ferraz, 2000: 
70)167 foi a primeira cidade do sertão pernambucano a ter implantado um projeto de irrigação 
para fruticultura, ainda na década de 60. A produção agrícola local abastecia a região, 
propiciando ao povo de Itacuruba um “sentimento de diferença” em relação aos sertanejos 
sofridos das terras secas do interior. 
 Nesse contexto, o afastamento do rio, a submersão de todo um espaço repleto de 
afetividades e, principalmente, a ausência do trabalho na agricultura associado à própria vida do 
grupo abalaram, drasticamente, suas memórias e identidades. No imaginário da velha Itacuruba, 
o Rio São Francisco corria vivo e forte, era referido como a orientação fundamental daquela 
comunidade, em torno dele se desenrolava toda a experiência coletiva da velha cidade; ao seu 
redor o tempo cíclico, fundamentado na agricultura, regia a vida.  Já no reassentamento, o tempo 
experenciado, da velha cidade que corria lentamente, foi confrontado com um tempo linear, em 
que a urgência de progresso não trouxe nada que pudesse ser reconhecido como um tempo 
próprio. As duas temporalidades não conseguiram se encontrar.  
        Vive-se, segundo se percebe na fala de seus moradores, um tempo fatídico, tempo em 
suspenso e sem raízes que penetrem na nova terra, um tempo do luto, marcado pelo ritmo do 

                                            
163Segundo o IBGE Itacuruba tem atualmente 3.690 habitantes, 20,9% da população é de servidores 

municipais, uma folha de pagamento com 700 servidores, o que significa que pelo menos 3.500 pessoas dependem 
da prefeitura. 

164 Considerando as características gerais do projeto de reassentamento, a ênfase estava na irrigação como 
alternativa para os reassentados, com o objetivo de reproduzir, se possível em melhores condições, o padrão 
existente anteriormente. Para tanto, estaria disponível uma infra-estrutura de produção moderna, além de oferta de 
casa e serviços básicos, o que permitiria condições de autonomia para os pequenos agricultores, especialmente os 
sem-terra (Araújo, 2000; Lima, Galindo, 1991). O slogan era Mudança para Melhor 

165 Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. 
166 Diário de Pernambuco – viver – 15/10/2006. Dados da Caravana CREMEPE. 
167 Idem.  PP. 69/86. 
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lamento. Esse tempo desencantado pode ser constatado na fala de uma auxiliar de enfermagem 
do posto de saúde de Itacuruba: — “Mudou muita coisa depois da barragem. Nasci e me criei em 
Itacuruba e isso era outra vida. Era um lugar de riqueza. Hoje está todo mundo desempregado. 
Tem jovem deprimido. Já cuidei de muitos rapazes que tentaram se matar. Outros bebem como 
uns desesperados e dizem que é porque não têm o que fazer” As transformações vividas 
convergiram para a emergência de agricultores sem agricultura, deixando uma população inteira 
em suspenso, mergulhada em contradições e marcada pela ambigüidade, instabilidade e angústia. 
Nesse quadro, vive-se o caos; para o atual prefeito da nova Itacuruba, Romero Magalhães168: “o 
povo de Itacuruba não tem mais uma identidade devido às perdas que tiveram”. Esse é o discurso 
recorrente na região169. Ferida em uma compreensão positiva de si mesmo, pois o longo período 
de total dependência de uma política assistencialista consolidou a idéia de que nova Itacuruba era 
um insucesso, o grupo vive a humilhação de ser visto pelos outros reassentamentos da região 
como símbolo de fracasso. Vivendo com a sensação de estar sujeita à vontade de outros (Chesf, 
Estado..) e sem proteção, Itacuruba parece sentir uma perda de confiança em si e no mundo 
(Honneth, 2003). Entretanto, essa humilhação, vexação, não está atuando como força impulsora 
para luta.  No reassentamento da nova Itacuruba, segundo percebe-se na fala de seus 
moradores, o sentimento de apropriação do novo espaço não se consolidou e mesmo a noção-de-
nós parece vinculada, apenas, a perdas irreparáveis, ao desânimo e a falta de rumo. Dona 
Onorina, velha moradora traduz o tempo presente: “antes o rio corria, era vivo. Todo mundo 
tinha sua roça. Depois veio a barragem e matou o rio, ele ficou lá, parado, e ninguém tem 
trabalho. Aí, a gente, que é velho tem que contar [histórias], que é para os novinhos não 
perderem o orgulho.” Percebe se algo semelhante ao que Honneth (2003: 216) chama de uma 
espécie de vergonha social  
 
“Essa emoção auto-destrutiva que surge quando os dominados começam a observar a si próprios 
através dos olhos dos dominantes, ou seja, quando são forçados a vivenciar os seus próprios 
modos de pensar, de sentir e de se comportar como degradados e degradantes” (Wacquant, 2006: 
19)  
 
Na realidade, a sensação que se tem é a da presença de uma cidade invisível, a qual as pessoas 
sentem pertencer, carregada de lembranças e afetos. Esta parece superposta à cidade atual, 
visível, porém vazia de memórias; as duas têm dificuldade em se misturar.  
  Frente à angústia de Itacuruba, na realidade, talvez fosse apropriado falar em vertigem, 
como tratada pelo filósofo alemão Peter Sloterdijk (1992). Para ele, a modernidade desencadeou 
uma dinâmica de eliminação do evidente. Em virtude do seu sucesso tudo que pretende ser 
evidente não se entende mais por si só. Assim, diante da globalização, impulsora de mobilização 
do mundo e de suas representações até o ponto em que tudo se torna possível, paira no ar uma 
sensação que pode ser traduzida pela vertigem total. Em Itacuruba, o distanciamento entre as 
suas pulsões e as condições em que se viu lançada resulta num isolamento existencial do eu com 
experiências opressivas: medo da vida; terror de um destino indevassável que ameaça destruir a 
própria existência. Como sugere Agier (2001), todos estes efeitos negativos da polarização 

                                            
168Figueiredo, Rogério. Rio São Francisco: O Rio da Integração [on line] http://pe360graus.com.br Nordeste 

Rural / Aqüicultura 
169  Jussara, 20 anos empregada doméstica; Hilda, psicóloga; Sandra, agente de saúde; Valdeci, professora 

etc. 



 112

subjetividade-objetividade resultam num momento pouco nítido e misturado entre 
constrangimentos de múltiplas escalas, é um tempo de morte de sentido.  
 Dessa forma, frente ao movimento de disjunção detectado no processo de reassentamento 
de Itacuruba, em que a nova cidade sugere a imagem de um labirinto, constituído de caminhos 
não experenciados, “espaço fechado que não traz nenhuma informação que permita dele sair” 
(Balandier, 1999: 34), labirinto que encobre as violências sofridas pelo grupo, seus medos e 
desejos nova Itacuruba revela-se como lócus privilegiado para aprofundar o conhecimento sobre 
as identidades em seus movimentos de reconstrução. Mas, como dá a ver Itacuruba, 
considerando seus sonhos, medos, angústias, projetos? Se as pessoas, mesmo crianças e jovens 
nascidas na nova cidade, parecem mudas em lamentos do paraíso perdido. Acredito que seus 
contadores de histórias, memória legitimada pelo grupo, revelam-se interlocutores ideais. As 
narrativas oferecem imagens e acontecimentos que simbolizam as vivências do grupo, seu 
passado comum, foco de identificação. Mas, na prática de contar, os contadores não trazem um 
passado inteiro; este é articulado com as imagens e idéias do hoje. Nessa perspectiva, essas 
contações alimentariam a noção de continuidade temporal do grupo; a conexão entre passado e 
presente assume a especificidade de reconstrução do sentimento de pertença. Como sugere 
Aparecida Nogueira (2001), os contadores poderiam ser um elo entre os fragmentos do real, 
contribuindo, assim, para a religação entre os reassentados e a nova realidade. Suas narrativas, 
transitando entre o lembrar e o esquecer, jogando com temporalidades, possibilitando ir além do 
mundo material objetivo e, dessa forma, como sugere Trebitsch (1994), fariam emergir aquilo 
que a história oficial mantém submerso, o que permitiria conhecer as questões subjacentes ao 
atual comportamento da população, indicando algumas saídas.  
Portanto, contadores e narrativas poderiam ser caminhos para a compreensão de Itacuruba, nas 
histórias dos narradores da cidade seria possível identificar as ressonâncias deflagradas pelo 
processo de reassentamento, bem como seus desejos de futuro. Nesse sentido a população 
poderia, por meio de seus narradores, dar pistas de Quem Somos Nós? . Afinal, como afirma 
Guimarães Rosa (2005: 09) “ao contar, o contador se apossa da vida, é que lhe cabe refazê-la na 
estória”. 
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Desenvolvimento e Modernidade: os desafios de um tempo 
 
Tânia Elias Magno da Silva170 (UFSE) 
 
Não se pode dissociar modernidade, desenvolvimento e progresso, este último traduzido pelos 
avanços do conhecimento científico e as conquistas no campo tecnológico, pois são processos 
imbricados um no outro e interdependentes. Vários são os problemas apontados como 
decorrentes dos chamados “tempos modernos”, tempos da modernidade, e que nos colocam 
numa encruzilhada para os tempos futuros. A questão da sustentabilidade da vida na Terra é um 
dos temas que tem estado presente em quase todos os debates sobre as sociedades humanas e os 
rumos civilizacionais. Como os povos antigos que buscavam nas estrelas respostas para velhas 
dúvidas, o homem moderno parece buscar nas telas dos computadores a resposta para os enigmas 
de seu destino e de sua origem. Vive sob uma nebulosa de incertezas, a par de tantas questões 
solucionadas. A busca de uma saída para a crise planetária nos obriga aceitar o diálogo com 
todas as formas de produção do conhecimento, se quisermos entender a natureza humana e 
compreendermos o processo social de vida no planeta, a fim de podermos contribuir para a 
continuidade de nossa existência. 
Pensar o mundo hoje é pensá-lo na lógica da globalização, com todos os seus efeitos positivos e 
negativos. Não se trata de gostar ou não, de querer ou não, de estar a favor ou contra, trata-se de 
compreender que o processo de amalgama do mundo sob a égide do capital tem cumprido a sua 
missão. Morin está correto ao afirmar que não existem mais esquinas perdidas no mundo onde 
possamos nos esconder ou abrigar. O mundo tornou-se pequeno, o homem mais veloz, e a 
tradicional noção de espaço e tempo ficou cada vez mais afetada. Há uma nova geografia da 
espacialidade a nos desafiar. A presente comunicação tem como objetivo discutir a relação entre 
modernidade e desenvolvimento e os desafios colocados para a sobrevivência humana diante dos 
avanços e conquistas no campo tecno-científico em termos de mudança de paradigmas. Na busca 
de uma melhor compreensão deste fenômeno e de possíveis respostas aos desafios que estão 
colocados seguiremos inicialmente algumas trilhas deixadas no final de 1960 e início de 1970, 
por Josué de Castro a respeito das mudanças que já se faziam sentir em sua época.  
 
Josué de Castro e o mundo do amanhã 
Muitas das questões que hoje nos afligem e outras que nos maravilham em relação ao processo 
de modernização e desenvolvimento, aos avanços e conquistas no campo tecnológico e 
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científico, já havia sido tema de reflexão por parte do médico e sociólogo brasileiro Josué de 
Castro no final de 1960 e início de 1970, que embasado em sua experiência de vida como 
cientista e homem de ação e apoiado na análise prospectiva, questionava os rumos 
civilizacionais, o modelo de desenvolvimento calcado na lógica expansionista do capital e a 
defesa do progresso a qualquer preço como referendum para as mudanças em curso no planeta. 
Como afirmava Josué de Castro no início dos anos de 1970: 
O jogo possível do homem de amanhã é baseado mais nas mutações do que na evolução. Usando 
o método da prospectiva devendo ter a prudência de admitir que a característica da nossa era não 
é a evolução. As paisagens de todo o mundo mudaram pela influência da tecnologia. Ou o 
homem muda de pensar ou desaparece. Daí, a necessidade de que haja uma transmutação 
humana à altura da transmutação geral que se está a passar no mundo, sob a forma de 
civilização.171 
Embora conservasse o seu otimismo, Castro revela-se preocupado com o destino da humanidade 
e do planeta. Como um animal pré-atômico, como gostava de se denominar, pois nascera antes 
da tragédia de Hiroshima e Nagazaki, alerta para o perigo de uma guerra atômica:  
Nós não podemos passivamente esperar o futuro, pois, assim, seremos esmagados por ele. (...) 
Podemos ser espectadores num mundo ameaçado pela bomba atômica? Na hora em que começar 
o “match” atômico não haverá espectadores (…) 
(...) nada se passa nesse nosso Mundo, unido pela técnica e desunido pela política e pela 
ideologia, nada se passa que não repercuta realmente por todos os quadrantes da terra. Daí a 
importância e necessidade de conhecermos cada vez mais todos os sentidos, todos os problemas. 
Daí essa necessidade de não sermos mais especialistas nem teóricos. (…) nem especialista no 
sentido daqueles homens que dizem que só sabem daquilo que sabem e que por isso mesmo não 
sabem daquilo que sabem.172 
 
 Em discurso proferido no Colóquio realizado em Portugal em 1970, retoma em bases mais 
amplas e realistas teses defendidas por ele há mais de vinte anos. A respeito das conquistas 
tecnológicas e científicas de seu tempo, como a chegada do homem à Lua, destaca dois pontos: 
um positivo, ligado as conquistas tecnológicas, as quais denomina de “uma revolução 
tecnológica, que passa por verdadeiras mutações”, enfatizando que “a tecnologia planetarizou os 
mundos” e, outro negativo, relativo ao desconhecimento do homem dos verdadeiros problemas 
da terra:  
 
(…) o homem estava curioso de conhecer a Lua, mas ele não conhece a Terra. Quero dizer que 
ele não conhece os verdadeiros problemas da Terra (…) estes são a coexistência do homem com 
o próprio homem, é a ameaça da fome coletiva, é a exterminação do homem, seja 
biologicamente, seja pela explosão da bomba (…) tudo mudou no mundo exceto o pensamento 
do homem. Esta maneira nova de pensar é que deve criar uma nova característica do mundo, 
entre as pessoas, entre os grupos humanos, entre os países, etc.… Eu digo que é uma nova 
consciência política mundial.173 
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Segundo Castro a crise fundamental contemporânea não era nem econômica, nem política, nem 
ideológica, era básica e estruturalmente cultural. Era preciso uma revolução cultural para 
modificar os rumos que haviam conduzido a crise que ameaçava o futuro do planeta, pois “Uma 
cultura carente de humanismo, repleta de interesses práticos e elitistas, não nos levará senão a 
sermos destruídos pelas conseqüências dela”. 
Consciente das responsabilidades de sua geração pelos rumos que o modelo de desenvolvimento 
calcado no consumismo, no desperdício, no aumento do fosso entre ricos e pobres, bem como 
pela corrida armamentícia e pela difusão de uma ideologia da guerra e não da paz, considera a 
sua geração fracassada e contestada, mas que não queria admitir seu fracasso, “não admite a 
crítica e a reprime com força”. Neste sentido, só via como saída uma revolução radical, definida 
não, no sentido de cortar as cabeças, mas no sentido da mudança. 
 
A mim não me assusta porque o desenvolvimento exige um processo de destruição criativa. Não 
estamos numa fase de evolução de nada, mas sim de revolução de tudo. 
(...) A imagem da revolução, da transformação, é a explosão. Vivemos numa época de explosão 
da produção, a da tecnologia, a da bomba atômica e a demográfica. Por isto, diante desta 
velocidade endiabrada que dirige o mundo, o único recurso que temos para buscar uma saída é o 
pensamento, mas o pensamento... 
Do pensamento todos tem medo. Temem-no os progressistas do materialismo capitalista e do 
socialista. Os dois tem medo do pensamento. 
 
Suas reflexões levam-no a questionar a essência e a verdade das coisas e a ponderar sobre os 
limites do conhecimento científico: 
 
(...) O real não existe. Nós sabemos que o real só é possível na perspectiva de quem observa um 
determinado fato, um determinado fenômeno; só no momento de se observar um fenômeno 
possível é que ele se transforma no real. Mas depende sempre o seu resultado, ou a sua 
apresentação, ou as impressões que nos causam, da perspectiva em que nos encontramos. A 
ciência? É um prolongamento de nossos sentidos. A ciência começa no sentido comum. Deste 
modo, ela vem de nossos sentidos. (…) Na verdade, não é a ciência a última palavra da essência 
das coisas. Nós vemos, através da ciência, o jogo das aparências. Quanto a mim, o conhecimento 
fez-se mais pelo coração, pelo amor, pela amizade. Porque pelo amor, se compreende, se penetra 
e se vai muito mais dentro. Aquilo que o padre Teilhard de Chardin chamava “a alma da 
coisa.(...) 174 
Os depoimentos de Josué de Castro feitos no início de 1970 sobre ciência, tecnologia, 
progresso, sobre os chamados “novos tempos” são atuais e estão em perfeita sintonia com os 
estudos recentes sobre a crise de paradigmas nas ciências sociais e com os postulados da teoria 
da complexidade175. Para ele o problema mais grave do homem de seu tempo era o da 
convivência do homem com o próprio homem, da intolerância, resultado da crença desmesurada 
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no poder da tecnologia e na desumanização decorrente desse processo. Na verdade era preciso 
que o homem se libertasse dessa crença. 
(…) Ele liberta-se de todas as formas de sujeição natural, liberta-se das forças da natureza, mas 
não consegue libertar-se do próprio homem. A maior escravidão que sofremos é a própria 
cadeia, a própria escravidão da civilização tecnológica em que estamos absorvidos. (…) 
A espada nuclear de Damócles pesa sobre a humanidade. Uma crise será inevitável. Ela não faz 
esperar.176 
(...) Contudo sou otimista, com a bomba nuclear, creio que o mundo acabou com a guerra — a 
guerra mundial, pelo menos. Anteriormente a guerra era a realidade e a paz utopia. Hoje, é o 
contrário, a guerra é impossível e, portanto, é a guerra que passa a ser utopia. 
Diante da contradição de vivermos num mundo que não pode fazer a guerra, uma guerra mundial 
nuclear, mas cuja economia é baseada na economia da guerra, reflete sobre a árdua tarefa que 
cabia às gerações mais jovens: 
(…) tudo muda no mundo: o mundo muda de pele, muda a cor da pele e a textura da pele.(...) 
Não há mais nada hoje que seja igual ao que foi ontem (…) ou o homem muda de pensar ou 
desaparece (…) nós estamos nessa era de transição. É possível que estejamos vivendo a aurora 
da civilização.  
Esta critica aos rumos que a civilização havia tomado em detrimento do modelo de 
desenvolvimento em curso no mundo e sob a égide do capital já havia sido feita por ele em 
meados da década de 1950 e mais, já havia denunciado os rumos de uma crise eminente a 
ameaçar o futuro da vida no planeta. Eram “os apóstolos da paz”, contra os “profetas da guerra e 
da destruição”: 
As vozes isoladas dos verdadeiros apóstolos da paz ou perdem-se abafadas pelo alarido dos 
profetas da guerra e da destruição, mais numerosos e mais bem armados para defender suas 
mensagens de intolerância ou de incompreensão, ou são mal interpretados ou mal 
compreendidos. São vozes um tanto estranhas porque suas mensagens se contrapõem a muitos 
conceitos e preconceitos considerados como definitivos e estratificados na consciência 
coletiva.177 
 
Em entrevista concedida em Santander, em início de 1970 ao jornalista Jaime de La Fuente, 
intitulada “Vivimos en una época de Explosiones”178, irá refletir sobre os problemas mundiais e a 
necessidade de uma revolução no pensamento, a necessidade de uma cultura humanista para que 
pudéssemos vislumbrar um futuro de paz. 
 
A crise contemporânea não é econômica nem política, nem ideológica. É básica e 
estruturalmente cultural (...) Temos tido progresso em tudo,menos no aspecto cultural, e o 
homem, creia-me, não se salva sem uma revolução cultural (...) Uma cultura carente de 
humanismo, repleta de interesses práticos e elitistas , não nos levará senão a sermos destruídos 

                                            
176 Morin, em Terra-Pátria, chama a atenção para a ameaça damocliana: (...) Na verdade, iniciou-se uma luta 

mundial multiforme, até o fim deste século ou talvez além dele, entre as forças de associação e as forças de 
dissociação, entre as forças de integração e as de desintegração. A sua luta é aleatória e o futuro abre-se sobre esta 
incerteza. (...) A bomba de Hiroshima fez entrar a idade de ferro planetária numa fase damocliana, em 1945. (...) 
Uma outra ameaça damocliana se ergueu após o alerta ecológico de 1970-1972; (...). MORIN, Edgar, KERN (1994, 
p. 25 – 26). 

177 Jornal do Commércio, Recife, 18/04/1954. 
178 DE LA FUENTE, Jaime. Vivimos em uma época de Explosiones – Conversaciones de verano com Josué 

de Castro em Santander. Santander/Espanha, PUEBLO, 01/08/1970. 
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pelas conseqüências dela. A bomba atômica é imperativa: ou se muda o modo de pensar ou 
desapareceremos.  
A solução para os problemas do mundo seria uma saída pacífica, pois “Na fase de violência se 
perde muito a lucidez e a consciência das circunstancias”179, mas apesar da ameaça de uma 
guerra nuclear pairar sobre o mundo, como esta seria fatal para a vida no planeta, acreditava que 
a bomba nuclear havia acabado com a possibilidade de uma nova guerra, ao menos uma guerra 
mundial, pois nesta não haveria vencedores, por isso afirmava convicto: “Anteriormente a guerra 
era a realidade e a paz utopia. Hoje, é o contrário, a guerra é impossível, e, portanto, é a guerra 
que passa a ser utopia”. 
Diante das manifestações de revolta e de protestos, em especial por parte da juventude em várias 
partes do globo, em especial as que sacudiram a França e a Alemanha em 1968 e as quais 
presenciou como professor em Vincennes, na França, ponderava que, apesar dos tumultos estas 
deveriam ser vistas como um bom presságio, indicador de um despertar de consciências, pois ao 
contrário do que muitos pensavam “não é a revolta que caracteriza o nosso tempo, mas pelo 
contrário, o conformismo” e acrescenta: 
 
Já Camus o tinha dito: “a verdadeira paixão do século XX é a servidão”. Eis porque eu me alegro 
com o recente surto de contestação. Ela existe (a revolta)180em todo o lado, tanto a leste como a 
oeste manifesta-se contra toda a civilização, culpada de não ter sabido encontrar resposta para os 
problemas essenciais: o perigo atômico, a fome e as guerras. A contestação é um despertar, um 
retorno à objetividade nas sociedades onde as consciências adormeceram.181 
 
Apesar dos tempos tumultuados que vivia no final da década de 1960 e início de 1970, dos 
prognósticos sombrios que já se anunciavam, inclusive sobre a crise planetária e os problemas 
ambientais, a esperança é a tônica de suas argumentações, pois acreditava que a esperança e 
solidariedade deveriam contaminar o planeta como um todo, afinal toda a sua vida havia sido 
baseada em esperanças, a esse respeito argumentava: 
 
 Não é possível que alguém que se preocupasse como eu, com o problema da fome, do 
subdesenvolvimento e da miséria não estivesse sempre com esta ansiedade, esta preocupação e 
angústia sobre o futuro da humanidade. Por outro lado, como homem de ciência, que procura 
ver, vislumbrar o que pode trazer a ciência e a técnica à humanidade, ao mesmo tempo que essas 
a ameaça, só um homem que tem esperança e que no fundo é um otimista a longo prazo — 
depois de todas as tormentas porque estamos passando ou iremos passar! — acredita que virá 
certamente uma era de civilização verdadeira para o homem do amanhã.182 

                                            
179 Josué de Castro: Las dudas de um pacifista, entrevista realizada por Túlio Raul Rosembuj. Madri, s/d.  
180 Grifo meu. 
181Josué refere-se a vários acontecimentos que abalaram a Europa e os EUA em especial, mas também o 

Terceiro Mundo, tais como: a revolta dos estudantes na França e na Alemanha em 1968; a Primavera de Praga; o 
Movimento Hippie nos EUA como protesto às armas atômicas e à guerra do Vietnã; os movimentos de Libertação 
Nacional na América Latina, liderado por jovens na sua maioria, entre outros. A década de 60 e início de 70 
presenciaram um crescente surto de manifestações de protestos e revoltas contra o “status quo”. Alguns pensadores 
da época viram nestes movimentos um prenúncio de um período de “direitização”. Vide: CUEVA, Agustín. Guinada 
Conservadora, In: CUEVA, Agustín. (coord.) Tempos Conservadores. A direitização no Ocidente e na América 
Latina. São Paulo: Hucitec, 1989. P. 19 – 38. 

182 Sobre a temática da crise planetária e do movimento denominado “Nova Era”, vide entre outros: MORIN, 
Edgar e KERN, Anne Brigitte. Terre Patrie. Paris, Du Seuil, 1993. TIEZZI, Enzo. Tempos Históricos, Tempos 
Biológicos - A Terra ou a Morte, os Problemas da Nova Ecologia. São Paulo: Nobel, 1988. CONTI, Laura. 
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Um homem de seu tempo, tempos de mudanças velozes, de um mundo que começava a tomar 
consciência dos problemas gerados pelo industrialismo sem freios, por uma cultura do 
consumismo e do desperdício, por um aumento cada vez maior do fosso que separava as nações 
ricas e prósperas do mundo das nações pobres e subdesenvolvidas, dos diferentes problemas 
ambientais como: a contaminação por agentes poluidores das reservas naturais, contaminação 
dos lençóis freáticos, dos mananciais de água potável, do solo, destruição da camada de ozônio, 
desmatamento desenfreado das reservas florestais, aumento das áreas desérticas em todo o 
planeta entre outros, esteve sempre sintonizado com os movimentos que surgiam.  
No início da década de 1970 na Conferência Internacional sobre Meio Ambiente realizada na 
cidade de Estocolmo, na Suécia, a primeira a ter como pauta os problemas ambientais, se 
defrontaram duas correntes de pensamento: a primeira preocupada com o desenvolvimento 
tecnológico antipoluição e a segunda com a profilaxia e a preservação do que poderia ser salvo 
da destruição, portanto contra o modelo de desenvolvimento em vigor, Josué alinhava-se a esta 
segunda corrente e na época coordenava um grupo de estudos em Vincennes que estudava a 
preservação da Amazônia de um mau tipo de desenvolvimento. O grupo de Vincennes tem um 
caráter pioneiro, pois esta era uma temática que não fazia parte das discussões acadêmicas, em 
especial nas áreas das ciências humanas e muito menos com equipe multidisciplinares, como a 
que foi criada por Josué na França. 
A questão ambiental a partir de 1970 é cada vez mais inserida em seus discursos e estudos, 
embora desde meados da década de 1940 quando publicou Geografia da Fome (1946), esta 
questão já estivesse implícita em suas análises sobre a problemática da fome e do 
subdesenvolvimento, este conceituado como um produto inevitável do desenvolvimento. “É o 
outro lado da medalha”, afirmava Josué. 
Em entrevista concedida em 1972, deixa explicito seu entendimento da relação entre fome e 
poluição, ou melhor, da fome como um problema ambiental: 
 
(…) os países subdesenvolvidos são presas da fome, da miséria, das doenças de massa, do 
analfabetismo. O Homem do Terceiro Mundo conhece essa forma de poluição chamada 
“subdesenvolvimento”. E devo dizer que esta é a forma mais grave, mais terrível de todas. (…) 
O desenvolvimento traz consigo, de um lado, suas riquezas, suas novas fabricações e, de outro, 
seus dejectos. O Terceiro Mundo está no lado dos dejectos. (…) o subdesenvolvimento que 
sofrem é a secreção de um tipo de desenvolvimento, concebido sem respeito pela Natureza e no 
qual o homem não passa de um instrumento da produção. (…) Para dominar realmente o 
problema do meio ambiente, seria preciso, além de uma ampla consulta geral indispensável, a 
autoridade de um “governo mundial”, ou se, a expressão incomoda, de uma instância planetária 
soberana a ser definida.(…)183” 
“Não há pior contaminação ambiental que a intromissão dos países poderosos nos assuntos 
internos dos países pobres.184 
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Ecologia e o Espírito Humano. São Paulo: Augustus, 1993. JR. Harold Helfrich. (Coord.) A Crise Ambiental - A 
Luta do Homem para Viver Consigo Mesmo. São Paulo: Melhoramentos, 1974; Nosso Futuro Comum. Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 2ª. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 
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183 TERRE ENTIÈRE. Número dois, setembro, 1972. Entrevista feita por Jean Prédine e Roger Wellhoff. 
184 In: A SEMANA, Caracas, Venezuela, 20 de junho de 1972. 



 120

Segundo afirmava havia soluções técnicas para resolver o problema da fome a nível mundial, por 
isso não havia nenhum perigo de “morrermos de fome tecnicamente. Podemos morrer de fome 
politicamente”.185 
Critico e alinhado com uma outra proposta de desenvolvimento e progresso, embasada em novos 
paradigmas, advertia que era necessário passar da deformação à formação dos homens, processo 
que exigiria a reintegração da noção de sagrado à esfera da vida comum, mas para que tal 
ocorresse era indispensável separar o sagrado da religião, pois: 
 
O sagrado está profundamente ligado às relações entre o espírito e o mistério irredutível do real. 
As religiões são, somente, formas transitórias do sagrado, perecíveis porque se cristalizam. Antes 
de Constantino, havia cristão e quase não havia Igreja. Quando Constantino fez do cristianismo a 
religião do Estado, passou a existir uma Igreja, mas deixou de haver cristãos. 
O sagrado é, de fato, inerente àquilo que somos e ao que fazemos. A vida é sagrada, a natureza é 
sagrada. É preciso transferir a noção de sagrado das religiões para o mundo inteiro. 
 
Para Josué só havia um caminho a escolher, o da paz. Tratava-se apenas de escolher o tipo de 
paz e é com certa ironia que conclui a respeito da escolha: 
 
Trata-se apenas de escolher o tipo de paz: ou a paz da harmonia entre os homens considerada 
como uma sociedade solidária, dentro de uma cultura realmente universal, essa paz dos homens 
vivos, ou a paz dos cemitérios, em que será transformado o planeta, se realmente predominar a 
loucura dos homens.186 
 
Novos Rumos do Planeta? 
A fome, segundo Castro, era o problema crucial que desafiava os governantes e que necessitava 
de uma solução urgente, bem como deveria ser visto como a ponta de um iceberg a denunciar as 
causas de sua existência. Segundo este autor era necessário despertar a chama da humanidade 
que parecia estar adormecida na consciência dos homens diante de uma estranha tolerância para 
com a intolerável calamidade da fome no mundo. Refletindo com base nas crises que já se 
anunciavam no final de 1960 e início de 1970, chama a atenção para a necessidade de pensar em 

                                            
185 SILVA, (1998). 
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uma nova visão de humanidade, muito próxima da “consciência planetária” proposta por Morin 
(1993), de uma responsabilidade para com o planeta e esta mudança radical só poderia começar 
na irmandade dos homens contra a mais terrível situação de miséria humana: a fome. 
Esta nova visão de humanidade obriga-nos a rever nossos paradigmas, bem como a repensarmos 
nosso modelo de desenvolvimento. Não é possível justificarmos a exclusão social de três quintos 
da população do mundo condenada à fome e a miséria, para que dois quintos apenas desfrute dos 
avanços científicos e tecnológicos, viva dos confortos que a modernidade pode proporcionar, 
tenha o direito de sonhar. 
Adentramos o novo século com guerras fratricidas, guerras econômicas, perseguições étnicas, 
intolerância para com o Outro. A miséria e a fome continuam a campear por extensos territórios 
em todo o planeta dizimando milhares de pessoas por ano, mas parece que cada vez mais nos 
acostumamos com a desgraça alheia e toleramos o intolerável. Agimos como se não tivéssemos 
nenhuma responsabilidade sobre o destino do planeta e sobre os nossos semelhantes.  
Apesar dos progressos conseguidos, da modernidade que nos circunda, adentramos o século XXI 
nos deparando com cenas de barbárie típicas de eras pretéritas. Ao lado de grandes conquistas no 
campo científico e técnico, significativa parcela da população morre de fome, não diminuímos as 
disparidades econômicas e sociais entre as nações, ao contrário, acentuamo-las. Temos um 
mundo em guerra, não uma nova Grande Guerra como se temia no final da década de 1950, mas 
pequenas e intermináveis guerras fratricidas espalhadas pelos quatro cantos do planeta e 
alimentadas pelos interesses econômicos de grandes corporações e países que lucram com a 
morte e dizimação de povos inteiros. Guerras que dizimam anualmente milhares de pessoas e 
deixam outras tantas inválidas, guerras alimentadas pelo ódio e a intolerância. Guerras que põem 
em risco o equilíbrio da vida, mas que se banalizaram pela forma como são noticiadas pelos 
meios de comunicação e que parecem não comover mais os que delas estão distantes. É como se 
a guerra e a morte de inocentes fosse um fato normal e necessário. A morte e o sofrimento do 
“outro” foi naturalizada e banalizada pela lógica discriminadora da modernidade. 
Banalizamos a violência. Estamos cada vez mais intolerantes, individualistas e egoístas, estamos 
nos tornando tribais num mundo globalizado. Vivemos em guetos mesmo que de alto luxo. 
Queremos distancia dos que não consideramos iguais a nós. Não os enxergamos, não temos o 
menor interesse por seus dramas. Buscamos cada vez mais um cordão de isolamento social. Eis 
um retrato do que nos trouxe a modernidade. 
Há uma relação entre o Eu, o Outro e a intolerância. Héritier (2000, 24) esclarece que a 
intolerância é sempre, essencialmente, a expressão de uma vontade de assegurar a coesão daquilo 
que é considerado como que saído de Si, idêntico a Si, que destrói tudo o que se opõe a essa 
proeminência absoluta. A intolerância cresce à medida que nos isolamos e nos distanciamos dos 
que nos parecem diferentes, dos que nos obrigam a pensar a alteridade e mais, a conviver com 
ela. Neste sentido, a intolerância serve aos propósitos dos que se julgam ameaçados. 
Alain Touraine (1999) nos ensina que quando estamos todos juntos, não temos quase nada em 
comum; e quando partilhamos crenças e uma história, rejeitamos os que são diferentes de nós. 
Paradoxalmente somos cada vez mais intolerantes em nome da tolerância. Fechamo-nos em 
círculos pequenos e ignoramos o destino do Outro em nome do respeito à diferença, à 
individualidade, a alteridade e acabamos tolerando o intolerável. 
O perigo de tolerar o intolerável é o alerta que Susan George faz em O Relatório Lugano (2002), 
uma obra de ficção que denuncia o projeto saneador da modernidade /desenvolvimento, que 
tendo como propósito pensar o futuro bem estar da humanidade, condena os mais pobres a sua 
própria sorte. As medidas propostas pelos especialistas responsáveis pelo fictício Relatório já 
estão sendo executadas, pois uma parte considerável do mundo habitada pelos mais pobres 
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parece não mais fazer parte dos planos de ajuda para o desenvolvimento, bem como suas 
populações vem sendo dizimadas pela fome, doenças e guerras, deixadas à própria sorte, sem 
que nos preocupemos com o fato. É uma lógica perversa que exclui os desvalidos como se eles 
fossem os responsáveis por sua miséria.                                                                                                                                 
Os binômios desenvolvimento/modernidade e ciência/técnica são o corolário de nossos tempos, 
contudo apesar de todo o avanço conseguido em várias áreas do conhecimento, inúmeros são os 
problemas apontados como decorrentes da modernidade e que nos colocam numa encruzilhada 
para os tempos futuros. A questão do inchaço das cidades, da poluição, da violência, da 
intolerância, dos desafios para o controle das armas de destruição em massa, das guerras, da 
fome (que ainda grassa no planeta), das minorias, da escassez cada vez maior dos recursos 
naturais, com destaque para a questão da água que, segundo alguns analistas, será o mote de 
futuras guerras, que parece já estão em curso, compõem o elenco desses problemas.  
O inchaço das cidades é um tema que tem preocupado os urbanistas, gestores urbanos, e 
estudiosos da questão, em especial quando se referem às cidades latino-americanas que, na visão 
de muitos cientistas passam por um momento de crise territorial. Conforme declarou o professor 
colombiano Emílio Pradilla Cobos187, em recente visita a Universidade Federal de Santa Catarina 
– UFSC, “Numa perspectiva futura, até 2050 nenhuma cidade irá resolver seus problemas. Esta é 
uma as tragédias das cidades latino-americanas causadas pelo neoliberalismo”.188  
Para Pradilla as cidades latino-americanas “cresceram em nichos ecológicos e não souberam 
resolver problema como a captação e o despejo da água. Não vou nem entrar no problema do 
lixo... Estamos contaminando os lençóis freáticos e o solo e não temos uma solução possível em 
vista”. Em sua exposição o professor e urbanista destaca vários pontos de análise para se pensar 
a cidade nestes novos tempos: transporte e transito, violência e empreendimentos privados são 
alguns dos itens abordados e que mereceram uma reflexão. 
Os estudos sobre a questão urbana têm se voltado cada vez mais para a relação sociedade e meio 
ambiente, pois à medida que o espaço urbano vai sendo construído, os problemas relativos ao 
ambiente natural passam a compor um somatório com os relativos ao ambiente sócio-cultural, 
tendo em vista que o meio ambiente é uma totalidade que engloba o meio físico, biótico e as 
sociedades e culturas humanas que nele interagem. Um dos problemas que tem preocupado tanto 
os estudiosos da questão ambiental urbana, como os planejadores urbanos e os estudiosos que se 
debruçam sobre as complexidades da vida citadina, diz respeito ao problema do lixo produzido e 
sua destinação.  
Por problemas ambientais devem ser entendidos não apenas os relativos à devastação, destruição 
e empobrecimento do meio natural, mas os expressos pela exclusão social, como a fome, o 
desemprego, a falta de condições dignas de moradia, a carência educacional, a deficiência dos 
serviços de saúde, de transportes, enfim de cidadania. 
Durante mais de cinqüenta anos o tema chave das agendas mundiais foi o combate à pobreza no 
mundo e o conceito de subdesenvolvimento surge como explicativo da realidade vivida pelos 
países pobres do Globo. No afã de combater o subdesenvolvimento foram estabelecidas 
inúmeras estratégias de desenvolvimento para as regiões carentes. Milhões de dólares foram 
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aplicados em sucessivos programas que tinham como meta “alavancar” as deficientes economias 
e preparar a “decolagem” dos países pobres. 
Em contrapartida a essa “ajuda” das nações ricas e desenvolvidas para com as nações pobres e 
subdesenvolvidas, o fosso entre ricos e pobres se acentuava cada vez mais e, em sua ânsia e 
necessidade de expandir-se, o capital completou a sua partilha do mundo, não se esquecendo de 
fincar pé e impor a sua regra em nenhum recanto do planeta.  
A esse processo de expansão capitalista total dá-se o nome de Globalização. De modo que pensar 
o mundo hoje, é pensá-lo na lógica da globalização, com todos os seus efeitos positivos e 
negativos. Não se trata de gostar ou não, de querer ou não, de estar a favor ou contra, o processo 
de amalgama do mundo sob a égide do capital tem cumprido a sua missão. 
Na década de setenta do último século uma nova questão se fez presente e imperativa nas 
agendas mundiais que discutiam a situação planetária e acabou por colocar em cheque toda a 
lógica desenvolvimentista até então considerada correta: O planeta estava agonizando. A corrida 
desenfreada do desenvolvimento capitalista, alicerçada no mito do progresso, havia provocado e 
continuava de forma exponencial a provocar danos irreparáveis à vida no planeta. O destino da 
Terra e de toda a humanidade estava na berlinda. 
A questão da sustentabilidade da vida na Terra é atualmente uma temática presente em quase 
todos os debates sobre as sociedades humanas e os rumos civilizacionais. Como os povos antigos 
que buscavam nas estrelas respostas para velhas dúvidas, o homem moderno busca nas telas dos 
computadores decifrar os enigmas de seu destino e de sua origem. Vive sob uma nebulosa de 
incertezas, a par de tantas questões solucionadas. 
À medida que as respostas nos chegam através dos avanços conseguidos nas várias áreas do 
conhecimento, as perguntas se acumulam e as incertezas tomam conta de nossas vidas e assim, 
apesar de tantas descobertas e avanços no campo do conhecimento científico e tecnológico, 
continuamos presos à incerteza de nosso destino, embora ele seja traçado por nós mesmos em 
nosso processo de vida. 
  
Mobilidade/Liberdade como marco da modernidade 
O homem que adentra o novo século é um ser veloz, filho do ar, das ondas eletromagnéticas, 
sempre em movimento, mas sem se fixar em lugar algum. É filho de Hermes, o deus de pés 
alados, mas também é filho de Vulcano, o forjador de armas, senhor das guerras, pois o século 
XX foi, e o século XXI também está sendo, marcado não só pela velocidade das mudanças, mas 
por guerras, grandes e terríveis guerras mundiais, com toda uma imensa seqüela de mazelas que 
até hoje marcam a humanidade. As conquistas no campo das estratégias de guerras deveram-se 
aos avanços científicos e tecnológicos, que tanto serviram para salvar vidas como para eliminá-
las. Não é mais preciso sair de casa para destruir o inimigo, basta controlar um painel eletrônico 
e apertar botões, e em poucos segundos somos capazes de varrer da face do planeta a vida. E, 
assim, novamente, temos a certeza de que tornamos o mundo pequeno. 
Apesar de estarmos vivendo sob a contínua ameaça de um botão apertado em hora imprópria, ou 
por descuido, ou ainda a mando de algum tresloucado e, desta forma assistir ao fim da vida em 
nosso planeta, os avanços no campo da Biologia, Química, Física e da Ciência Médica têm 
aumentado a nossa expectativa de vida, que está cada vez mais longa. Na Idade Média a 
expectativa de vida não ultrapassava os 35 anos, no início do século XX esta média tinha se 
elevado um pouco, mas aos 50 anos uma pessoa já era considerada senil. Na década de 50 do 
último século a expectativa de vida girava em torno dos 60 anos. Hoje, em algumas regiões, em 
especial nos países mais ricos, ela já ultrapassa os 80 anos e, segundo as pesquisas que vem 



 124

sendo desenvolvidas neste campo de conhecimento, calcula-se que até o final do século XXI, a 
média de vida da humanidade deverá ultrapassar os 100 anos. 
Estamos tendo um conceito de longevidade diferente de nossos antepassados. Embora a 
expectativa de vida tenha crescido para muitos, boa parte da população da Terra, que reside em 
regiões pobres, ainda carece do mínimo para sobreviver e a fome ainda é a causa de boa parte 
das mortes, principalmente entre as crianças, e ocorrem, muitas vezes, mascaradas por 
enfermidades delas decorrentes. Assim, a média de vida em alguns países, e em regiões pobres 
de outros, ainda é muito baixa. Os avanços da ciência e da tecnologia não estão acessíveis ou a 
disposição de todos igualmente. Vivemos cada vez mais em mundos separados e distantes, 
embora as distancias tenham se encurtado e seja possível viajar numa velocidade inimaginável 
há cem anos.  
O historiador Eric Hobsbawm (1995), após uma análise minuciosa sobre os principais marcos 
históricos, políticos e sociais dos últimos cem anos, concluiu que o século XX havia sido um 
breve século. Para o sociólogo italiano Giovanni Arrighi (1995), em seu estudo sobre os longos 
600 anos de hegemonia da economia capitalista mundial, o século XX teria sido “um longo” 
século. As perguntas que os dois analistas fazem acerca do século que acabamos de deixar para 
trás e sobre os desafios do novo século, coincidem de certo modo e, sem dúvida, estão afinadas 
com a preocupação de outros analistas sobre os rumos que a humanidade irá tomar no século que 
se inicia. Vivemos como bem afirma Morin (1994) tempos de incerteza. 
O acelerado desenvolvimento tecnológico resultante das conquistas e avanços na área científica 
mudou o sentido de nossa inserção no mundo com a quebra de fronteiras tradicionais que 
delimitavam os espaços limítrofes de circulação de uma classe em relação à outra. As ondas 
magnéticas da viagem virtual estão potencialmente abertas a todos que puderem nelas 
navegarem, até mesmo aos piratas do novo tempo, aos caçadores de informação alheia, os 
"hackers", sem dúvida uma nova e estranha pirataria.  
Nas telas do computador, essa poderosa espaçonave doméstica, as identidades são diferenciadas 
e selecionadas apenas em relação ao seu potencial de navegação e aos seus campos de interesse, 
o contato pessoal é substituído pela imagem virtual, neste sentido o público e o privado passam a 
desempenhar um novo papel. Há conseqüentemente um novo redimensionamento dos conceitos 
de tempo/espaço, dentro/fora, perto/longe, aqui/lá. 
O século XX foi marcado por grandes e significativos avanços e conquistas no campo do 
conhecimento científico e tecnológico que avançam rapidamente já nesse início do século XXI. 
As novas tecnologias de comunicação encurtaram as distancias e o mundo tornou-se pequeno, o 
homem mais veloz, e a tradicional noção de espaço e tempo ficou cada vez mais afetada. Em 
termos concretos o mundo não cresceu nem diminuiu, mas navegamos e nos comunicamos 
atualmente quebrando as fronteiras da tradicionalidade espacial e temporal. Há, nesse sentido, 
uma nova geografia da espacialidade a nos desafiar. 
 Em termos reais as distâncias continuam as mesmas se o trajeto for pensado em termos lineares, 
contudo não é essa mais a realidade nem a lógica da comunicação que mede as distancias no 
mundo moderno, pois não é mais preciso sair de casa para estarmos juntos de irmãos distantes, 
não precisamos enfrentar o perigo e as aventuras de uma viagem se a realizamos no conforto de 
nossa casa, em segurança. Andamos pelo mundo sem que sejamos incomodados e sem que 
incomodemos as pessoas dos lugares por onde andamos, sem que precisemos nos envolver com 
os problemas corriqueiros dos lugares onde estamos/não estamos. Entramos e saímos com a 
rapidez que queremos ou que a tecnologia a nossa disposição nos permita. 
A mobilidade desses novos tempos está associada à condição de liberdade, cada vez mais 
reivindicada como um direito de nossa época, em que as fronteiras do mundo tornam-se cada vez 
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menores e  até inexistentes, em alguns casos. O acesso a informação rápida e globalizada faz de 
uma parcela da população mundial turistas permanentes,189 sem necessidade de vistos e 
passaportes. Ligados via Internet esses viajantes quebram os limites de espaço/tempo 
convencionais. Estão em quase todos os lugares sem deslocarem-se de seus nichos protetores. 
Não ferem o princípio ordenador e saneador da modernidade, ao contrário, são o seu referendo. 
Deslocam-se não premidos por um instinto de sobrevivência, como último recurso para 
preservarem as suas existências, para fixarem-se, mas porque desfrutam do "status" de poder ir e 
vir a qualquer momento, pois estão inseridos nos códigos da nova ordem, são os incluídos.  
 Esses novos "Argonautas", viajam sem compromisso/envolvimento/ pertencimento com os 
lugares em que aportam, sempre por pouco tempo. Cumprem apenas a regra de um jogo que os 
coloca nesta aventura que é a mobilidade. Aliás, como bem assevera Bauman, o nome do jogo é 
mobilidade: 
 
(...) a pessoa deve poder mudar quando as necessidades impelem, ou os sonhos o solicitam. A 
essa aptidão os turistas dão o nome de liberdade, autonomia ou independência, e prezam isso 
mais do que qualquer outra coisa, uma vez que é a "conditio sine qua non" de tudo o mais que 
seus corações desejam (1998: 114). 
 
Os viajantes do jogo da mobilidade/liberdade/escolha são esperados e saudados, bem-vindos, 
pois mal chegam já estão de partida, não há insegurança a ameaçá-los, nada os prende ou os 
expulsa, apenas a sua vontade é que orienta as chegadas e partidas, os roteiros da caminhada.  
Pertencem a uma rede e as relações humanas ampliam-se ou reduzem-se conforme as pessoas 
estejam situadas: dentro ou fora da rede. O espaço que codifica esta nova realidade foge aos 
limites dimensionais do espaço territorial/arquitetônico, é cibernético, liberta os viajantes dos 
obstáculos físicos ou temporais, dos limites do aqui e lá. Há, conseqüentemente, um novo 
redimensionamento dos conceitos de tempo/espaço, dentro/fora, perto/longe, aqui/lá.  
O desenvolvimento tecnológico mudou o sentido de nossa inserção no mundo com a quebra de 
fronteiras tradicionais que delimitavam os espaços limítrofes de circulação de uma classe em 
relação à outra. As ondas magnéticas da viagem virtual estão potencialmente abertas a todos que 
puderem nelas navegarem, até mesmo aos piratas do novo tempo, aos caçadores de informação 
alheia, os "hackers", sem dúvida uma nova e estranha pirataria.  
Nas telas do computador, essa poderosa espaçonave doméstica, as identidades são diferenciadas 
e selecionadas apenas em relação ao seu potencial de navegação e aos seus campos de interesse, 
o contato pessoal é substituído pela imagem virtual, neste sentido o público e o privado passam a 
desempenhar um novo papel. 
Esse “Admirável Mundo Novo” 190 trouxe consigo uma nova mística assentada na crença do 
progresso inexorável, em seu nome tudo é e pode ser justificado. A respeito desse culto ao 
progresso como máxima de um tempo Morin e Kern (1994) em Terra Pátria são bem cautelosos 
e chamam a atenção dos leitores para a necessidade de se repensar o nosso conceito de 
desenvolvimento e progresso que tem conduzido o planeta ao esgotamento dos recursos naturais, 
ao aumento do fosso que separa ricos e pobres, bem como a crescente onda de intolerância que 
vem marcando a política dos países ricos frente às ondas migratórias das populações das regiões 
pobres do globo que buscam uma alternativa de sobrevivência. 

                                            
189A respeito desse conceito ver BAUMAN (1999), em especial o capítulo 4, "Turistas e Vagabundos". 
190 Referencia a obra de Aldous Huxley (1968) 
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Mas, ao lado dessa nova ordem de mobilidade produziu-se uma nova forma de exclusão, de um 
lado a mobilidade significa e é o símbolo maior da liberdade, bandeira defendida como conquista 
da ciência e da técnica, de outro significa a reclusão, pois nem todos podem participar do jogo da 
mobilidade/liberdade. A contrapor-se aos incluídos, os viajantes modernos, estão os banidos, 
também fruto dos tempos modernos, do modelo de desenvolvimento em curso. 
Fora da rede, os banidos estão separados por obstáculos físicos e distâncias temporais, estão 
sujeitos as barreiras convencionais da sociedade, para estes prevalecem às tradicionais fronteiras, 
há territórios permitidos e áreas proibidas. A anulação tecnológica das distâncias 
temporais/espaciais, liberta uns e confina outros. Como esclarece Bauman: 
 
Para algumas pessoas ela augura uma liberdade sem precedentes face aos obstáculos físicos e 
uma capacidade inaudita de se mover e agir à distância. Para outras, pressagia a impossibilidade 
de domesticar e se apropriar da localidade da qual têm pouca chance de se libertar para mudar-se 
para outro lugar. Com "as distâncias não significando mais nada", as localidades, separadas por 
distâncias, também perdem seu significado. (...) Alguns podem agora mover-se para fora da 
localidade - qualquer localidade - quando quiserem. Outros observam, impotentes, a única 
localidade que habitam movendo-se sob seus pés (1999: 25). 
 
A modernidade tem produzido um novo tipo de excluídos sociais, que perambulam pelo mundo 
em busca de um porto seguro, mas em nenhum lugar em que chegam são bem recebidos, pois 
são vistos como uma nova ameaça, e não raro tratados como lixo, a modernidade do lixo (Silva, 
1999). Para muitos, os imigrantes legais ou ilegais, que aportam em busca de melhores condições 
de vida, fugindo de perseguições étnicas, religiosas e políticas, buscando a tolerância que não 
encontraram em seus países de origem, atrás do “El Dourado” representado pelas regiões mais 
ricas do mundo, significa a “invasão dos bárbaros”, e deve ser rechaçada a qualquer preço. 
 
 Delineando caminhos para o amanhã 
Os desafios no campo das ciências sociais para dar respostas às questões que surgem em 
detrimento dos novos valores que se fazem presentes na vida social e que afetam de forma direta 
ou indireta populações inteiras são cada vez mais prementes e perturbadores, pois será preciso 
abdicar de algumas verdades científicas tidas, até então, como inquestionáveis e admitirmos que 
no campo do conhecimento é como se ainda engatinhássemos.  
O racionalismo científico que marcou o desenvolvimento das sociedades ocidentais a partir do 
século XVIII e moldou a lógica do mundo pelos valores decorrentes da ocidentalização do 
pensamento, se nos trouxe por um lado conquistas e avanços significativos “nos fez modernos”, 
por outro foi o responsável por um modelo de desenvolvimento perverso e destruidor, tanto para 
o meio natural como para as culturas humanas. Não se trata, contudo, de abdicarmos do 
conhecimento acumulado e partir do zero, não vamos voltar às cavernas e nem reinventar a roda, 
mas é preciso abandonar a postura dogmática e preconceituosa de que só através da ciência 
tradicional encontraremos respostas para os desafios que vivenciamos.  
A nossa empreitada é bem maior do que muitos julgam e bem mais desafiadora, pois precisamos 
recuperar todo um saber acumulado por culturas milenares e que foi abandonado e desprezado na 
poeira do tempo como crendices desprovidas de sentido. Alguns desses saberes perderam-se para 
sempre, pois os povos que os detinham foram dizimados em nome da cruzada racionalista 
financiada pela empreitada especulativa do capital, quer marcada pela cruz, quer marcada pela 
espada.  
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É preciso redescobrir conhecimentos, encontrar novos métodos de investigação e interação com 
o meio que nos cerca. É preciso aprender a ouvir e enxergar, a sentir, a conviver com as outras 
formas de vida que conosco dividem o planeta. É preciso encontrar novas formas de 
sociabilidade, de desenvolver a arte de viver de forma harmônica com os nossos semelhantes e 
com a natureza. É preciso respeitar a unidade e a diversidade e compreender que trazemos essa 
dualidade em nós mesmos. Mas, sobretudo, é necessário que as benesses da modernidade 
possam estar à disposição de todos. A fome, a miséria, a exclusão social têm que ser eliminadas 
da face do Globo. Não é possível que uma ínfima parte da população do mundo desfrute dos 
bônus do progresso conquistado e a maioria tenha que arcar com o ônus da empreitada. O fosso 
que separa as nações ricas das nações pobres precisa, urgentemente, ser diminuído para que 
evitemos como alertava Josué de Castro já na década de 1960, uma explosão pior que a da 
bomba atômica, a explosão dos famintos. 
Estes são alguns dos desafios que temos que vencer se queremos o respeito das gerações futuras, 
aliás, diante dos dados apresentados pelo último relatório sobre as condições climáticas do 
planeta, o certo seria dizer, se queremos ter gerações futuras. Está em jogo a construção de um 
novo sentido de humanidade que leve em conta o homem e a natureza, e não o homem versus a 
natureza, o homem como natureza, pois fazemos parte e dependemos da natureza. A idéia de 
natureza deve incluir as sociedades humanas e não se opor a elas e este é um grande desafio, pois 
desenvolvemos o mito das duas naturezas, a que comporta plantas, animais e minerais e a 
natureza humana. O novo sentido de humanidade precisa partir do principio que somos sapiens e 
demens, ludus, faber, e mitologycus (Morin, 2002). A Terra é o grande útero gerador de nossa 
vida, dela dependemos, se a destruímos, estamos destruindo a nós mesmos, não há outra natureza 
que nos acolha, não sobreviveríamos numa bolha de plástico estéril, embora essa ficção alimente 
o imaginário de muitos. 
Vivemos a era planetária, não há mais esquinas perdidas no mundo, não há mais recantos 
isolados onde possamos nos refugiar, nos esconder, fugir de nosso próprio destino. Para melhor 
ou para pior cada um de nós, rico ou pobre, como nos lembra Morin (Morin, 1994), trás em si, 
sem saber, o planeta inteiro. A mundialização é ao mesmo tempo evidente, subconsciente e 
onipresente. 
O caos, a desordem e a incerteza que caracterizam o nosso tempo, tempo da modernidade e/ou 
como afirmam outros da pós-modernidade, parecem conter os prenúncios de uma nova era, os 
ruídos de uma transformação histórica anunciada pelo cantochão incomodo dos banidos que, de 
porta em porta pelos continentes anunciam-se como os novos revolucionários, porta-vozes de um 
novo humanismo, cuja racionalidade basear-se-á na construção do novo homem, que é demens e 
que é sapiens. 
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O processo de remitologização da natureza amazônica através da literatura de 
Paes Loureiro 
 Maria Goretti Ribeiro (UFPB) 
 
Luminares em torno do processo de remitologização na literatura modernista. 
O processo de remitologização na literatura ocidental do século XX foi uma tendência a 
“recorrer à mitologia como instrumento de organização da matéria artística e meio de expressão 
de certos princípios psicológicos ‘eternos’ ou, pelo menos, de modelos nacionais estáveis da 
cultura”. Refere-se à “idéia da eterna repetição cíclica dos protótipos mitológicos primitivos sob 
diferentes ‘máscaras’”. Deste modo, “os escritores tentavam mitologizar a prosa do cotidiano 
criando seus personagens a partir da alternância original dos heróis lendários e mitológicos”. O 
mitologismo se tornou instrumento de estruturação da narrativa e mantém estreita relação com a 
psicologia universal do inconsciente, abrindo caminho para a interpretação do fenômeno literário 
em termos simbólico-mitológicos. Tal tendência resultou de certa tomada de consciência da crise 
cultural burguesa e da superação dos limites histórico-sociais e espacio-temporais. (Cf. 
MIELIETINSKI, 1987, p. 1-3). 

Gilbert Durand (1997, p. 6) concebe que o imaginário humano está representado nas 
artes e na cultura como “uma espécie de museu de todas as imagens passadas, possíveis, 
produzidas e a serem produzidas” ou ainda que “um conjunto de imagens e de relações de 
imagens – que constitui o capital pensado do homo sapiens – nos aparece como o grande 
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denominador fundamental onde vêm se arrumar (ranger) todos os procedimentos do espírito 
humano”.  
A literatura ocidental está fundamentada em pilares míticos clássicos greco-latinos enquanto a 
matéria poética se inspira em modelos arquetípicos transmitidos de geração a gerações de poetas, 
de dramaturgos, de romancistas, de contadores de histórias, entretanto cada época dialoga com 
os mitos de uma forma diferente e com objetivos distintos.  
É inquestionável que a literatura brasileira se formou de mitos recidivos da literatura européia até 
o Modernismo do início do século XX, recriando o imaginário estrangeiro na mesma medida em 
que o ato criador carrega o fardo das influências.  Ainda que o Modernismo se ufane dos albores 
e calores de seus manifestos nacionalistas em favor de uma produção autenticamente nacional, 
sabe-se que esse movimento foi totalmente influenciado pela vanguarda européia, ao menos na 
primeira fase. A despeito das motivações regionais nortistas e nordestinas filtradas das tradições 
folclóricas brasileiras, a tendência à mitologização no Modernismo brasileiro, principalmente 
dos anos 40 a 70, conserva os resíduos folclórico-mitológicos que construíram as narrativas 
gregas desde Homero. Percebem-se traços do pensamento mitológico clássico no nosso 
imaginário poético, em cuja representação manifestam-se arquétipos universais modelados pelo 
ufanismo romântico, este que criou um modelo de herói que não tinha o nosso perfil, bem como 
uma cosmogonia pagã que não nos pertenceu.  

Ana Pizarro (1994) comenta que os europeus trouxeram os mitos de imposição 
quando aportaram na nova América; veio com eles sua cultura, desceram de seus barcos os seres 
míticos e as utópicas construções de felicidade que hoje fazem parte do repertório de nosso 
imaginário. Portanto, a imaginação brasileira é mitofágica desde a colonização, os modernistas 
apenas ressuscitaram o imaginário greco-latino disseminado no Ocidente.  
O escritor Paulo Leminski (1994, p. 60) afirma que a mitologia grega é “porção substantiva da 
cultura ocidental e sempre foi o primeiro alimento do poeta culto, seu soft-were do fantástico, 
referencial de imagens, delírio compartilhado”. Ressaltando o valor da mitologia na literatura, 
nas artes, na cultura, ele diz que “essa imensa máquina imaginária atravessou viva a Idade 
Média, reacendeu no Renascimento italiano e sobreviveu, impávida, até o romantismo do século 
XIX, quando começou o seu processo de esquecimento”, renascendo de forma própria no 
Modernismo.  
Por seu turno, explicando a relação entre mitologia e poiesis, Paes Loureiro (2000, p. 68-69) 
comenta que o poético e o mítico sempre apresentam constantes afinidades: 
 
 

É próprio do poético ter a dimensão de mito, tornando-se dimensão 
transfiguradora de fases históricas que são entendidas e idealizadas como 
épocas das origens, como se nelas tudo estivesse nascendo. Como se tudo 
estivesse em perene começo. Um exemplo seria o da Grécia Antiga, 
outro a Amazônia até praticamente os dias atuais. São épocas históricas 
de evolução social equilibrada em que se percebe uma especial relação 
com a natureza e em que os grandes choques de mudança ainda não 
aconteceram. É nesses contextos que o mito e a poesia assumem o papel 
histórico complementar de memória estética dos homens. E neles – 
mítico e poético – contribuem para situar o presente em relação ao 
passado, reorganizando o passado em função do presente. A presença 
desses fatores, analisados em culturas como a da Amazônia, pode revelar 
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o papel imaginário estetizador e poetizante, no conjunto de funções que a 
constituem e estruturam. 

 
 
Em conferência realizada na cidade de Lisboa, Portugal, por ocasião de um seminário sobre 
Belém do Pará, ele diz que  
 

a poesia ocidental tem uma tradição de matriz rural ou da natureza, desde 
os textos fundadores da cultura judaico-cristã, como por exemplo, o 
Gênesis e o Cântico dos Cânticos. Passa, também, via tradição pagã e 
mítica greco-romana, pela obra de Hesíodo, Homero, Virgílio e 
perdurando até os românticos. Essa tradição foi historicamente rompida 
pela modernidade da poesia de Baudelaire, que faz da cidade e não mais 
do campo, matéria de poesia. A partir dele, cada vez mais, a poesia 
encontra domicílio na cidade, sob novas formas de mitificação e 
transcendência. Uma nova mitologia a partir do cotidiano é fortalecida 
pela liberdade de expressão, conceitos, formas, materiais e o alargamento 
das noções de beleza e, mesmo, do estético. Exemplos dessa nova 
percepção poética são Manuel Bandeira, no Brasil, Fernando Pessoa, em 
Portugal, Jorge Luis Borges, na Argentina. 

 
O processo de remitologização realizou-se na literatura modernista sob a forma de 

transculturação narrativa, preferencialmente através do regionalismo e do primitivismo literário, 
como atitude de oposição ao vanguardismo europeu que se expandia nos grandes centros urbanos 
influenciando os escritores com suas artes absolutamente novas e sedutoras. O objetivo era 
conservar a cultura brasileira. O regionalismo tornou-se ponte entre a modernidade e a tradição, 
revitalizando formas esclerosadas da literatura oral, trazendo elementos folclóricos, 
representações de etnias, de raças, diversidades culturais e comportamentais para a arte literária.  

De acordo com Rama (1975, p. 71-79), os transculturadores trazem para a sua 
criação os registros da fala local, o cantar e o contar espontâneos, os tipos regionais, o relato 
episódico, “as vozes sussurrantes transpostas das fontes orais” enquanto “as culturas regionais 
voltam a estabelecer contato com as fontes, sempre vivas, diríamos inextinguíveis, da criação 
mítica, sobre as quais tinham levantado seus edifícios cognitivos”, revigorando e reinventando o 
relato mítico.  

 
Os transculturadores descobrirão o mito. Mas essa descoberta não se fará 
sob a forma da narrativa culta da época, ou seja, como plasmações 
literárias já congeladas sobre as quais tenta novas variações à luz do 
irracionalismo que mitifica o discurso racional pré-existente, mas como 
um repertório quase fabuloso de materiais que não tinham sido 
explorados nem utilizados livremente pela literatura narrativa do 
regionalismo, embora vivesse na região fronteiriça a ele. (...) Os 
narradores dessa linha reconhecerão e aceitarão as redes analógicas com 
que tecem os mitos, recuperarão as percepções sensíveis sobre os objetos 
e suas relações associativas que lhes dão base, transladarão os 
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enquadramentos culturais à realidade, para poder vê-la através da 
colaboração mítica, voltam a fazer sua a ‘ciência mítica’. 
 
 

Zilá Bernd (s.d., p. 79) entende o transculturador como de um tipo de escritor 
“impuro”, caracterizado, principalmente, pela oposição ao discurso canônico hegemônico, fiel à 
memória ancestral, que ocupa vários lugares ao mesmo tempo e que recupera formas arcaicas do 
falar popular.  
Paes Loureiro pode ser considerado um “transculturador” porque seu projeto estético está 
comprometido com a tradição cultural local. Tomando a matéria poética como produto da vida 
humana, ele escreve sobre os interesses socioculturais da gente nortista, falando sua linguagem, 
revelando sua sabedoria e seu rico imaginário e redimensionando-os no tempo e no espaço e 
trabalha sua poiesis para transmitir as tradições locais dentro de um processo de transformação 
da realidade: dos costumes, da vida do caboclo e do índio. Ele tem consciência de que “cultura 
do povo é fonte inesgotável de inspiração, de símbolos, de experiências, de trabalho acumulado, 
de beleza, de utopias” (2000, vol. 4 p. 78)  
 
Cantares Amazônicos 
 
A poesia regionalista de Paes Loureiro amalgama mitologia clássica greco-latina e lendas 
nacionais, criando através da  “fórmula mágica” do imaginário literário condições de o leitor 
mergulhar na natureza amazônica, contemplá-la e conhecer sua essência. A trilogia Cantares 
Amazônicos constrói um percurso lírico-épico no labirinto misterioso desse mundo verde e 
fluido. No primeiro livro, intitulado Porantim, que significa “remo mágico” ou “arma de guerra”, 
43 cânticos falam das águas que jorram como uma “descarga seminal” na terra, tomando de 
empréstimo a feliz expressão de Benedito Nunes (2002, p. 87) no prefácio desta obra. Ritual de 
iniciação metaforiza a cosmogênese amazônica ao pendor do estilo metalingüístico desse 
escritor:  
 
 

Era o tempo naquele, quando não existia 
a noite, nem o fogo e as caças e os peixes 
eram comidos assados ao sol. 
[...] 
A noite, essa uma, era fêmea 
e o hímen-lua vinha oculto 
em sombras sombras sombras umbras... 
[...] 
Era o tempo naquele 
em que o rio, 
sem começar a ser o rio-mesmo, 
fazia sua linguagem 
                            e era o tempo. 

                             (Cântico I) 
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O segundo livro, Deslendário, representa a Amazônia desmitificada pela violência do homem de 
negócios, que ao degradar a Natureza e desconstruir mitos, destrói a  sobrevivência do nativo e o 
seu sentido-no-mundo:  
 

Amazônia! Amazônia! 
A destroçada árvore de lendas. 
A desmatada agenda de cereais 
O desmentido estandarte de minérios. 
Outrora era Tupã lento ensinando 
Jesus Menino a nadar entre iaras. 
Agora o capital acumulando 
a latifúndia razão 
a primitiva 
a concentrada estação da mais-valia 
E a desvalia do homem, atroz, desadorado, 
em relatórios, cifrões, mercadorias, 

                – adeuses presos em cárceres de calos – 
expulso de suas terras, 
no ingênuo rio gêmeo de estrelas com essas noites. 
                  (Deslendário)  

 
 
Altar em chamas, o terceiro livro, congrega a temática urbana dos conflitos contemporâneos 
provocados pela posse da terra, pela devastação das florestas e pelas reminiscências do tempo:  
 

Um índio à porta da fé 
cantando esmola 
 a ouvidos que passam 
 a pés que passam 
 a cheques, talões que passam. 
 Implora, não moedas 
 para a sopa noturna, como pensam 
 e pensa. 
 A esmola que ele implora é a própria vida  
(Um índio à porta da igreja). 

 
Desta maneira, Cantares Amazônicos envolve o leitor com o primitivismo saudável da 
Natureza e alude ao resultado funesto do desenvolvimento da Amazônia, talvez com a 
intenção de dinamizar a poesia do lamento e de evadir a angústia do poeta ao ver a devastação 
dessa Região tão grande, tão rica e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. O lamento poético pela 
destruição desse relicário recria imagens míticas bastante significativas, como a das míticas 
amazonas que lutavam contra o poder masculino, matando os homens que invadiam suas 
florestas. Tal imagem explica a origem do nome Amazônia e conota seu destino de luta pela 
sobrevivência mediante o drama interminável das destruições. Numa espécie de estratégia de 
defesa, agora,  
 
As mulheres devoram seus amantes 
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cantando as odes mágicas. 
 Saltam nas águas/ e se tornam peixes.  
É longa a espreita 
( Paisagem I) 
 
Transformando-se em sereias e habitando aqueles rios imensos, tornam-se tão perigosas 
quanto as sereias gregas ou a Serpente que lá se alonga. A metáfora estabelece um jogo 
comparativo entre o poder de sedução e o perigo letal que representa esses entes híbridos para 
os homens, efetivamente para aqueles que, como Ulisses, tinham pressa de encontrar a sua 
Ítaca. Lendárias guardiãs das florestas sagradas, elas podem salvar da destruição esse espaço 
que, outrora, era eminentemente feminino e sagrado, quando 
 
 

Princípio espaço esperma rio e canoeiro. 
Pássaro no alto, 
Arcanjo sobre peixes. 
Amazonas em cio 
cavalga pororocas, 
com seio de barrancos decepados 
réu em macaréu. 

 
O erotismo é a motivação primordial de Cantares Amazônicos. A energia do Eros flui no Rio, 
personagem central em quase todos os poemas:  
 

Fecundo de sementes 
 segue o rio 
e véus em vão se partem 
nos altares 
à flor das águas impuras. 
O sexo enredado de serpentes,  
as espumas da vida 
 deslizando 
 entre lábios de ondas e de lendas 
 no clitóris da selva 
(Cântico VII) 

 
 
para garantir a fecundidade da terra por ele deflorada. O himeneu da Amazônia reconstrói 
imagens simbólicas do Rio e da Terra como os Grandes Pais arquetípicos. Antropomorfizado,  
 

o rio desce o homem. 
 A onda casticida 
 se repete 

 
rasga, penetra e fecunda as entranhas sagradas da Amazônia: 

 
As virilhas do rio 
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espumam praias. 
Rosa dos ventos – cio –  
abrem-se coxas. 
Quilhas falomórficas 
                   penetram. 
Esquiva-se o barranco, 
as ilhas ilham-se, 
no mistério dos sáurios e crustáceos. 
Decápode animal 
                    A sombra avança,  
ejaculando medo e seus cilícios... 

           (Cântico XXI) 
 

Experiências oriundas de culturas ancestrais e o pressuposto estado original 
incognoscível manifestam-se nos versos como uma irrupção do inconsciente, trazendo o 
hierosgamos simbólico dos elementos naturais em estado puro no começo de tudo, a partir do 
momento em que a espuma espermática do rio insemina a terra e  

 
desfalece 
 – agonia de agouros  –  
colo virgem da selva  
 verde mãe... 

 (Cântico XVI).  
 

Há uma persistência dessas imagens arquetípicas, cujos símbolos estão impregnados de 
significado emocional do princípio imanente de fertilidade na Idade de Ouro em que reinava a 
Grande Deusa Virgem como Tellus Mater. O desejo de retornar ao estado nirvânico de 
comunhão com o sagrado se refaz em cada canto à Natureza amazônica, sobretudo quando 
predomina a motivação do imaginário genesíaco impregnado de viscosidade seminal, como se 
esse solo lamacento fosse um grande útero fecundado. O imaginário poético retorna à era 
paleolítica reescrevendo-a na geografia fluida, verde e quente da Amazônia, cultuada ora como 
nubente a ser desvirginada ora como a Grande Mãe da vida e da morte, cuja carne feminal se 
abre passivamente para receber o sêmen fecundante desse  

 
Rio  
de muitos nomes, 
Ser  
e muitas formas e fomes 
 
Espelho contra espelho 
Rio só linguagem. 
Rio sim sêmen de Deus 
Amazonas 
                água e lama 

 (Cântico VI) 
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 Modelada sob os auspícios do arquétipo do Grande Feminino, sobejam imagens de magnitude, 
grandeza, beleza, fertilidade e mistério que requisitam o entendimento do sentido simbólico do 
materno sagrado substancializado na linguagem poética como uma epifania.  
  Idealizada, mimetizada por Paes Loureiro, a Amazônia é noturna e subsume temas do Feminino 
arquetípico, como trevas, renovação cíclica, gestação, descida, retorno, penetração, viscosidade, 
profundezas, ritmo das águas, da morte, dos fluidos, do ventre  gestacional, a cujos temas se 
prende uma constelação de imagens eróticas resultantes do líquido seminal ou muco orgástico do 
Rio fecundo que, ao lado da Serpente, adquire valor primacial como representação da grandeza 
dessa Região e do medo que provoca nos seus habitantes. A potencialidade erótico-vital da 
Natureza amazônica se desvela em formas concretizadas da  fluidez, noturnidade, opacidade, 
acolhimento, estagnação, aprisionamento, cilada dos rios, das florestas, das montanhas, das 
cavernas, dos abismos, das pedras, que revelam a experiência elementar do homem com o 
Feminino in illo tempore através do inconsciente coletivo. A imagem da Floresta mãe vem 
inverter e sobredeterminar a valorização ritual da intimidade erótica para atenuar o grande medo 
humano de suas entranhas devoradoras: 
 
 

No alto o fruto pende 
Maduramente aberto 
Em ventre de folhagens. 
Em joelhos e nós 
Escala dermes e cascas, 
Que de bem perto quer ver 
E que se oferta em delta. 
Aporta perto e espia 
Nos lábios labaredas que o engolem 
E dentro desse verde vasto sexo, 
Amazonsexo selva riocorrente, 
Encontra um olhos fixo ocupante. 
        (Cântico XVIII) 

 
 As imagens da Serpente incluem-se nesse diapasão, expressando o imaginário da sexualidade, 
do renascimento periódico, da imortalidade e da fecundidade. Portanto, a numinosidade destes 
conteúdos se manifesta como imaginário das sensações (percepção e sensibilidade), anélito 
primal das essências naturais sorvidas desse mundo fantástico e misterioso que transporta o leitor 
para além de si mesmo, modificando formas de ver e sentir que, como o sonho, revela a alma no 
estado mais puro. 
 
O imaginário mitopoético  em torno da Cobra-Grande 
  
Muitos mitos navegam no rio poetizado por Paes Loureiro para cultuar a sacralidade da 
Amazônia: “Jocasta aberta em mar”, “Rei Édipo Rio/ No Trombetas Tirésias ri suas águas”, “Por 
esse rio passou o Santo Graal”, “as lembranças de Glaura entre bacantes e Raimundas erguendo 
asas de espuma no implume igarapé”, “Afoga-se a Uiara em seus cabelos. / e, abandonado, o 
homem, de seus mitos, passa boiando boi-homem de bubuia,/ no esquife das ondas mortuárias”, 
saurus, anjos, arcanjos, Yaras, Uiaras, boiúnas, centauros, até Luzbel: 
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Anjo de luz 

                       ou Luzbel: 
                                     ó incerteza... 
E tudo mana sempre o mesmo nada. 
Árvores não havia. Nada voz. 
A lenda sim movia-se nas águas 
parindo sombra (cobra 
                      entre a linguagem 
                       e a onda...) 
 
Lábio sorvendo lábio 
labareda. 
e a lenda enreda o tempo 
ardido 
ardendo 
 
ar ido 

ar sido 
ar sendo 

terracaída 
almacaída 

                       (Cântico II) 
 

É evidente a alusão ao mito genesíaco da queda com preponderância da Serpente. 
Inegavelmente ctônica, a Serpente EDÊNICA é a mística guardiã da Árvore da Vida e da Morte, 
que ensejou a peregrinação do homem fora do Jardim, como o é a Cobra-Grande nos rios 
amazônicos191.  A Serpente do Jardim do Éden recebeu o nome de Lucifer, que significa luz e 
conhecimento. Ela é o Anjo caído, na cultura judaica que proferiu a palavra da sedução para 
provar o fruto proibido: “Lábio sorvendo lábio/ labareda./ e a lenda enreda o tempo/ ardido/ 
ardendo/ ar ido/ ar sido/ ar sendo/ terracaída/ almacaída”. O jogo imagético e fônico destes 
versos conota o significado da Serpente mítica destilando o veneno através das palavras.  
Vestindo a pele do ente mítico, a Serpente representa um dos maiores enigmas da  relação do 
humano com a Natureza. Guardiã dos rios amazônicos, a Cobra-Grande seduz o homem para a 
descoberta da vida biológica, personificada na Boiúna, ela se reveste da imagem arquetípica do 
eros e do logos Feminino, concentrando a idéia de que sensibilidade e erotismo duelam nas 
tramas da matéria bruta que compõe o grande útero verde, desafiando o caboclo a encontrar nele 
o Paraíso perdido.  
A Serpente reina com muitos nomes e histórias nessas matas e “riomares”: Boiúna, Cobra 
Grande, Cobra Norato, Mãe d’Água. Surge das águas e da floresta, brilhante como prata, de 
olhos luminosos como dois faróis. Porém, qualquer que seja o nome com que a batizem, ela é a 
rainha daqueles espaços “propiciatórios”. Com efeito, as lendas das titânicas cobras do Norte do 
Brasil devem ter se originado do medo humano desse colosso que se espraia nos rios. A faiscante 
Cobra-Grande ou a Boiúna entra nos igarapés, devassa lagos, lambe os nenúfares enluarados, 

                                            
191 Para a seita gnóstica ofita esse animal representa o princípio de redenção das amarras ao Jardim do Éden. 
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atraindo o olhar extasiado do caboclo manauara, que noticia sua expressiva presença com 
fascínio e medo. 
 Vestindo-se com as lendas populares dessa região em que se hibridizam a cultura indígena e os 
mitos clássicos greco-latinos, “A serpente do Gênesis/ reedita-se Bioúna/ do Éden de suas águas 
águas águas” (Cântico XXXII) dos poemas loureanos. Em Paisagem com Boiúna é o deus-
monstro que suscita sacrifícios e vítimas extasiadas de respeito e pavor: 
 

Ilha Pequena. Lago Juá. 
A cunhantã foi deixada pelos pais. 
Nos braços, dádivas, ais à cobra-grande... 
Arara, oh! Cobra arara! 
Cuçucui meiú. 
 
Arara, oh cobra arara! 
Eis aqui teu sustento! 
 
Cantiga sob escamas 
Boiúna bubuiando 
Olhar mundiante... 
Cunha cativa (que não sendo donzela  
Ser dádiva,  
Ser o inulto alimento desse encanto). 
Silêncio no universo. 
Em confeitado rio 
Sono sob escamas... 

 
 
O imaginário do povo nortista gestou uma Serpente que pode se metamorfosear em embarcação 
para melhor atrair e desorientar suas vítimas, também a forjou engravidando belas silvícolas que 
campeiam em seu território, como Cobra Norato, que nasceu da conjunção da Boiuna (do Tupi, 
Mboi, cobra, e Una, prata) com uma índia manauara. Nos versos de Paes Loureiro, “a cobra-
grande/ (escama escama estrelas/ alfas e centauros)/ Arma o bote no céu/ contra Jacy...” 
(Deslenda fluvial III), pois ela é a senhora absoluta das matas e das águas, dominando o tempo e 
o espaço mítico, lendário, real e mimético, com diferentes e valiosos significados simbólicos. Em 
Cantares Amazônicos, a cobra representa a circularidade temporal, o ciclo existencial do 
nascimento à morte nos mitos de origem, transformação pela condição existencial da Natureza 
ainda mistificada pelo rio urobórico:  
 

O rio desova o rio 
e em ondas se descama. 
Após perder o rio 
Pele de cobra, 
O rio mundia a selva 
E como estrada 
Engole a cauda 
E desencanta o rio 
Em seu destino móvel 



 138

(Cântico XIII) 
 

O uroboros, símbolo do retorno às origens, é a Serpente devorando a própria cauda uma 
representação da situação primordial do ser humano quando não se estabelecia diferenciação 
entre o caos e o inconsciente. Neumann (1996) se a ele se refere como símbolo elementar do 
Feminino matricial apresentado em inumeráveis ritos e mitos associado ao  útero  e ao interior da 
terra porque guarda o sentido de devorar e devolver. Desta forma, o “estar contido” na totalidade 
ctônica do uroboros materno representa o momento inconsciente da humanidade, o plano da 
natureza, a ligação do homem primitivo com os mundos vegetal e animal em que se realizaram 
com toda força de expressão os mistérios do Feminino. Consoante Neumann, comparada à força 
geradora da Natureza (nascimento, morte e regeneração) inscrita nos ciclos da vida, Mulher e 
Serpente obedecem ao mesmo nível de significação.  
Em Porantim, as imagens simbólicas da Serpente estão intrinsecamente relacionadas com o 
arquétipo Feminino: “Cobracorrente/  o rio mundia a selva” (Cântico X). É perceptível que quase 
todas as suas imagens simbolizam o Feminino e conotam perigo, sedução, punição e morte para 
o homem. Numa época arcaica, este animal figurava nos mitos cosmogônicos e escatológicos, 
nos rituais de passagem, de fertilidade, de colheita e de mistério como símbolo telúrico de 
beleza, grandeza e sapiência da Deusa Mãe. Foi o significado do mito bíblico da queda que 
transfigurou esse réptil em diabo da sedução para o pecado, emblematizando-o como ente 
nefasto, principalmente a partir da Idade Média, cujo sentido simbólico predomina milenarmente 
na literatura, tal sentido está metaforizado nestes versos: “O sexo enredado de serpentes,/ 
arcanjos abrasados,/ em busca da memória incinerada” (Cântico VII).  Estas imagens míticas da 
Serpente na literatura de Paes Loureiro ensejam uma releitura dos mitos de origem e certa 
compreensão da realidade amazônica por meio de uma percepção valorativa do heroísmo do 
índio e do caboclo que  sobrevivem nesse mundo-sem-fim de águas e florestas à revelia da 
civilização. 

A Serpente é o animal que mais tem suscitado simbolizações e rico repertório de 
mitos e lendas desde remotos tempos. Associada, simultaneamente, ao cosmo e ao caos, 
representa um dos maiores enigmas da relação do homem com a terra e com o divino. O sentido 
dessa relação só pode ser compreendido através de uma imersão no imaginário coletivo, que 
congrega fantasias e realidades construídas a partir das experiências que os homens primitivos 
acumularam no convívio com monstruosos répteis, quando a natureza pródiga das origens 
abrigava gigantescos predadores.  
Antes mesmo de qualquer compreensão do sentido dessas simbolizações, é preciso dizer que a 
gama de papéis míticos e imagens arquetípicas da cobra são devidos ao seu misterium 
tremendum et fascinans, que imprimiu medo e encantamento nos homens de todas as épocas e 
lugares, motivando, por isto,  narrativas fantásticas e maravilhosas – resíduos inconscientes, às 
vezes, conscientes – do culto e da adoração que esse medo e encantamento conservam até hoje. 
Resvalando-se entre a fuga e o bote, entre a astúcia e a surpresa, à revelia da perseguição e do 
quase extermínio de sua espécie pela ação predadora do homem, a Serpente ainda representa o 
triunfo do inconsciente pré-humano sobre a consciência em evolução, uma vez que continua 
inspirando imagens tão substanciosas de pavor e sedução. Esse medo vem criando formas 
magníficas de representação do mal, uma delas é a Serpente mítica que até hoje conserva a 
credibilidade humana em cobras metamorfocizadas em homens ou mulheres.  

A riqueza desse imaginário é fruto de um conjunto de elementos que compõem o ser 
total desse espécime rastejante. Filiforme e flexível, capaz de se enrolar em espiral ou em círculo 
ao ponto de poder devorar a própria cauda, ápoda, sem pelos ou plumas, deslizando sobre o 
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ventre em ondas simultâneas e contínuas, a Serpente concentra sua função primária no ato de 
comer. De curiosa anatomia, um canal alimentar, similar a um estômago deambulatório, cuja 
extremidade se fende na boca enorme que inocula veneno letal e engole a presa sem mastigar, a 
cobra provoca repugnância e pavor. Costuma-se dizer que é um ser nefasto e frio, afrodisíaco e 
letal, mágico e demoníaco que cospe fogo pela boca,192 atrai a vítima pelo olhar, devora-a e 
hiberna sempre rejuvenescendo com a perda da pele velha. Fácil é compreender a importância 
que adquire um ente com essa forma com quinze metros de comprimento capaz de engolir um 
boi inteiro.  
O pavor, se é que assim podemos denominar o espanto extático do ab origine diante de um 
animal de tal envergadura, agenciou o culto e a adoração e este réptil como a Deusa Mãe da Vida 
e da Morte. A Serpente mítica é feita à imagem das divindades dos oceanos, um ser arcaico e 
fundamentalmente inumano. Na cosmogênese grega, segundo a Teogonia de Hesíodo, ela é o 
próprio "Oceano", assim como também, representa o espírito de todas as águas. Muitos rios da 
Grécia e da Ásia Menot têm o nome de Ophis (serpente). Na mitologia grega, Aquelôo (o maior 
rio da Antiga Grécia), certa vez se metamorfoseou em serpente para enfrentar Hércules. E quem 
já não ouviu dizer que um rio se serpenteia? Na Grécia antiga, a Serpente aparece nos mitos e 
ritos relativos à história e ao culto de Apolo, de Dioniso e de Esculápio. Apolo inaugura sua 
carreira libertando o Oráculo de Delphus da hipertrofia das forças naturais de Píton. O mito de 
Príapo e numerosas narrações em diversos lugares do mundo tematizam o nascimento de heróis 
provindos da fecundação de uma mulher por uma Serpente o que determina não apenas o seu 
simbolismo fálico, mas também genético. A terrível Medusa e as infernais Eríneas têm serpentes 
como cabelo.  
As civilizações mais antigas a colocaram nos templos, renderam-lhe cultos, ofereceram-lhe 
vítimas sacrificais e se diversificaram apologias à sua valência (positiva e negativa). O Egito 
adorou a Serpente Atum como seu primeiro deus, único na origem, aquele que emergindo das 
águas primordiais, cuspiu os outros deuses e toda a criação. A Serpente Apófis, monstro do caos, 
encarna o senhor dos infernos, enquanto a “Serpente alada” facilita a transmigração do faraó 
morto para o reino dos deuses eternos. O uraeu (espécie de diadema usado pelos faraós) traz a 
imagem majestosa da Serpente que favorecia, além de eternidade do imperador, soberania 
absoluta e saber sobrenatural. Acreditava-se que ela revelava seus segredos à deusa dos 
subterrâneos, Isis, que, por sua vez, os transmitia ao Faraó. Por isso essa cobra era considerada 
oráculo dos deuses.  

O mito da Serpente Celeste é familiar a quase todas as culturas arcaicas. Também sua 
destruição antes do arroteamento da Terra e do aparecimento do homem é contada por diferentes 
povos.  A tradição suméria, persa, hindu, germânica, chinesa, maia e asteca são uníssonas 
quando narram os mitos e lendas da grande Serpente das origens. Verifica-se em quase todas 
narrativas desses povos um modelo urobórico que criou o cosmo a partir do grande ovo gerado 
ou guardado por uma Serpente demiúrgica.  
A Serpente Celeste persa é um monstro bicéfalo que se enrosca no universo, habita o cume das 
montanhas e as águas primordiais, de preferência algumas fontes, por isso tem o poder de secar 
as águas da terra e dos céus. Essa mesma divindade vive no imaginário mítico da América 
Latina. O Codex Troanus dos maias, guardado em Madri, mostra a Serpente Celeste bicéfala. 
Maias e astecas a descrevem caminhando todas as manhãs e todas as noites no firmamento. Nos 

                                            
192 Um mito nórdico narra a agonia de Loki, o deus manhoso, sendo punido pelos deuses celestes por meio de 

um suplício muito comum em narrativas maravilhosas: amarrado a uma rocha, Loki tem o seu rosto exposto à 
aspersão abrasiva do veneno de uma enorme serpente. 
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mitos pré-colombianos do México, ela engole o sol em seu curso noturno e o regurgita pela 
manhã (imagem associada ao uroboros). Uma lenda da América Central e do Sul conta que 
homens de uma determinada região alimentaram uma Serpente, desde pequena, com corações de 
vítimas sacrificais e ela tornou-se tão grande que os deuses foram obrigados a matá-la.  

O planalto central do México, e até mesmo a América Central e do Sul, era o reino 
dos deuses serpentes. Segundo Soustelle (1992, p. 138), no centro de todo o simbolismo e das 
crenças religiosas Nahuatl da cultura asteca estava Quetzalcoatl – a Serpente Emplumada; 
Coatlicul, “aquela com saias de serpente”; Cihuacoatl, a “Serpente fêmea” e Chicomecoatl, a 
“Serpente sete”. Para os astecas o deus supremo Uitzilopochtl personificava o Sol no zênite. Sua 
mãe Coatlicue, a deusa terrestre da “saia de serpente” gerara inúmeros deuses estrelares 
chamados “Os Quatro Centros”. Ela foi milagrosamente fecundada por uma bola de plumas 
caída do céu que se transformou em Serpente. Seu primogênito, Uitzilopochtl, nasceu armado 
com duas serpentes de fogo, expulsando do panteão seus irmãos.  

Na mitologia hindu, a Serpente Ananta, guardiã do Nadir, é o sustentáculo do 
mundo, 193 e está ligada ao grande deus da morte, Shiva, simbolizando a reabsorção cíclica e a 
estabilidade do universo. A Índia também acredita em gênios meio homem meio cobra, os nâga, 
que guardam a energia vital das águas e a fertilidade universal.  

Elisabeth Loibl (1984, p. 211) diz que, de acordo com o imaginário popular 
germânico à cobra era conferido poder sobre as armas, de modo que o sucesso ou o fracasso nas 
guerras dependia da atuação da Serpente protetora sobre o armamento utilizado. Já nos lares 
prussianos, as cobras tinham seu lugar garantido embaixo do fogão. Em certa época do ano, 
quase sempre na primavera, eram “convidadas” pelas orações dos sacerdotes a saírem de seus 
esconderijos. Ao aparecerem, eram colocadas sobre a mesa e cobertas com uma toalha branca de 
algodão, ao tempo em que lhes eram oferecidas as melhores iguarias da casa. Finda a cerimônia, 
o chefe de família comia as sobras deixadas por elas para gozar de boa sorte em seus 
empreendimentos durante o ano. Em muitas culturas mantém-se o costume de se comer carne de 
cobra para favorecer a clarividência e o conhecimento.  
O fato é que as Serpentes míticas e lendárias, como Quetzalcoatl, Píton, Boiúna, Cobra Norato, 
dentre outras de semelhante estirpe, migraram das florestas, das aras sacrificais, dos templos, dos 
tronos e dos rios de diferentes culturas orientais e ocidentais para as narrativas orais e escritas, 
hibridizando-se, transfigurando-se, transubstanciando-se. Os contos de fada as metamorfosearam 
em lindas princesas e vice-versa, o parnaso muitas vezes as transfigurou em musa, o cinema as 
fez vilãs de sagas maravilhosas, a épica moderna de Bopp a personificou como um aventureiro 
romântico e astucioso em busca da filha da rainha Luzia. 
Assim como o medo primitivo criou essas imagens terrivelmente fascinantes da Serpente o terror 
do índio e do caboclo amazônico ao presenciar a cena de um animal desse porte engolindo outro 
quase do seu tamanho, criou o repertório de lendas que se acumulam na mente dos nativos e são 
maravilhosamente reaproveitadas pelos escritores regionalistas. 
 
Considerações finais 
A reorganização do ecossistema, a sustentabilidade do planeta, os resultados destrutivos do 
processo indisciplinado de civilização, a inclusão social, a reestruturação psicológica da 
humanidade se constituem grandes questões temáticas e objeto de reflexão nestes tempos atuais, 

                                            
193 Dependendo da cultura, crocodilos, elefantes, tartarugas e outros animais são substitutos da Serpente que 

sustenta o mundo. 
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híbridos e caóticos. O retorno aos mitos funciona como um ingrediente essencial para todos os 
códigos de conduta moral, ética, política, religiosa, pois sua linguagem descreve realidades 
conscientes e inconscientes que servem de modelo arquetípico de identidades individuais, 
pessoais e culturais.  
O fenômeno mitopoético modernista assume papel histórico complementar de memória literária 
na obra de João de Jesus Paes Loureiro. Esse escritor se serviu de mitos e lendas nacionais, 
fundindo o tempo mítico-lendário das origens – época em que ainda não se registra mudanças 
radicais provocadas pelo evolucionismo capitalista – com a modernidade e a flagrante destruição 
desse paraíso verde, cuja cultura ainda representa no século XXI a mais teimosa resistência para 
conservar o que resta no mundo de Natureza primitiva, o “Jardim das Graças” perdido, e a mais 
rara permanência da atmosfera de harmonia entre o homem e o mundo natural. Paes Loureiro 
(2002, p. 65) assegura que esta “cultura que continua sendo, como uma luz aurática brilhando, e 
que persistirá enquanto as chamas das queimadas florestas, provocadas pelas novas empresas que 
se instalam, com a entrada do grande capital na região e a mudança das relações dos homens 
entre si, não destruírem, irremediavelmente, o locus amoeno”.  
Patrimônio cultural da humanidade, a Amazônia é um tesouro natural único no mundo. Na 
literatura de Paes Loureiro é a deidade que produz uma verdadeira teogonia cotidiana apta a 
inspirar um imaginário poético universal no dizer deste poeta, “uma imensa e verde cosmo-
alegoria” das origens. Os mitopoéticos Cantares Amazônicos propiciam uma cerimônia de 
comunhão com o sagrado através do hierosgamos do Rio com as Florestas virgens, epitalâmio 
necessário para garantir a sobrevivência do homem na face da terra. 
Imbricado, afetivamente, com essa energia cósmica, o poeta se extasia e elabora um projeto de 
recuperação poética desse Paraíso laborando na obra, por intermédio da memória mítica, a 
confabulação do passado com o presente a fim de assegurar a adesão social para conservar esse 
mito vivo chamado Amazônia.  
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“[...] as palavras são nodos de redes de coordenação de ações, não representantes abstratos de 
uma realidade independente de nosso quefazer. É por isso que as palavras não são inócuas e não 
dá no mesmo que usemos uma ou outra numa situação determinada. As palavras que usamos não 
revelam apenas nosso pensar, mas projetam o curso do nosso quefazer. Ocorre que o domínio em 
que se dão as ações que as palavras coordenam não é sempre aparente em um discurso e há que 
esperar a sucessão do viver para sabê-lo. [...] Os seres humanos, somos o que conversamos: esse 
é o modo como a cultura e a história se encarnam em nosso presente.”195  

Humberto Maturana 
 
[O objetivo é] “otimizar a prática e as políticas estéticas da expressão escrita e oral, um meio que 
todos possuem desde a alfabetização e é subestimado como instrumento poderoso de auto estima 
e inclusão social.  O poder da conscientização das infinitas possibilidades, que a prática e a 
instrumentalização da palavra podem alcançar, é surpreendente”.196 

Heloísa Buarque de Holanda. 
 
“É preciso amar as pessoas como se não houvesse 
amanhã.” 

Dado Villa-Lobos, Renato Russo e Marcelo 
Bonfá 

 
Introdução 

A experiência de envolvimento é a própria experiência de comunicação (AMARAL, 2006), ou 
seja, da comunicação como encontro (PERUZZOLO, 2006), da comunicação como rede, que, 
por sua vez, é a própria experiência do humano (WATZLAWICK, BEALVIN e JACKSON, 
2002). O envolvimento, portanto, é a experiência da linguagem, da língua, do diálogo, das 
literaturas, da cultura, ou seja, da experiência positivante a que se referem por exemplo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (em especial o Direito à Comunicação), o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e a Carta da Terra, na presente dinâmica das “questões centro-
periferia, global-local, inclusão-exclusão, e tantas outras relacionadas às novas lógicas dos 
processos de globalização em curso, [que] vêm se constituindo como os problemas centrais da 
economia, da política e da cultura deste século XXI” (HOLLANDA, 2008:1).   

O presente artigo pertence a uma linha de investigação que entende, com Terry Eagleton, 
que 
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195 MATURANA, Humberto. Emociones y Lenguaje en Educacion y Política. Dolmen Ediciones, Santiago 
de Chile. 1997. pp 105-6 

196 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. A inclusão pela palavra: literatura e cidadania. Projeto de Pesquisa, 
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“Com o deslanchar de uma nova narrativa global do capitalismo, junto com a 
guerra ao terror, pode muito bem ser que o estilo de pensamento conhecido 
como pós-modernismo esteja agora [2003] se aproximando de um fim. Foi, 
afinal, a teoria que nos assegurava que as grandes narrativas eram coisa do 
passado. Talvez sejamos capazes de vê-lo, em retrospectiva, como uma das 
pequenas narrativas que ele próprio tanto apreciava. Isso, no entanto, propõe à 
teoria cultural um novo desafio. Se for para se engajar numa ambiciosa história 
global, tem que ter recursos próprios adequados, tão profundos e abrangentes 
quanto a situação que defronta. Não se pode dar o luxo de continuar 
recontando as mesmas narrativas de classe, raça e gênero, por mais 
indispensáveis que sejam esses temas. Precisa testar sua força, romper com 
uma ortodoxia bastante opressiva e explorar novos tópicos, inclusive aqueles 
perante os quais tem mostrado até agora [...] uma timidez excessiva” 
(EAGLETON, 2005:297). 
 

É exatamente no sentido desta contribuição que esde os anos 60 persisto em que a questão 
central da teoria social é a fonte de referência que o indivíduo utiliza para a decisão 
comunicativa, uma vez que sua ação é definida pelos valores nos quais ele se referencia, 
consciente ou inconscientemente. Esta minha linha de investigação e ativismo social encontrou 
forte reação contrária sobretudo durante os anos 80 e 90, talvez o ápice do pós-modernismo, uma 
vez que a teoria cultural subestimou, negou ou abandonou as questões as quais me dedico, antes 
delas terem sido resolvidas. É ainda Eagleton quem mostra de forma cristalina, em seu livro 
publicado originalmente no Reino Unido em 2003, Depois da teoria: um olhar sobre os Estudos 
Culturais e o pós-modernismo: 

 
“Tem sido acanhada [a teoria cultural] com respeito à moralidade e à metafísica, embaraçada 
quando se trata de amor, biologia, religião e a revolução, grandemente silenciosa sobre o mal, 
reticente a respeito da morte e do sofrimento, dogmática sobre essenciais, universais e 
fundamentos, e superficial a respeito da verdade, objetividade e ação desinteressada197. Por 
qualquer estimativa, essa é uma parcela da existência humana demasiado grande para ser 
frustada. Além disso, esse é um momento bastante embaraçoso da história para que nos achemos 
com pouco ou nada a dizer sobre questões tão fundamentais” (EAGLETON, 2005:144). 

 
É clara a imensa contribuição da teoria cultural ao trazer para o centro do debate as questões de 
gênero, poder, sexualidade e etnicidade, até então consideradas marginais. Por exemplo, são 
conquistas fundamentais (1) “uma inegável serenidade no “corporalismo” contemporâneo [...] 
que traduz um hedonismo tribal, no qual a solidariedade, a ajuda mútua e a generosidade têm 
lugar” (MAFFESOLI, 2007:42); (2) “a verdadeira centralidade subterrânea [dos dias de hoje], 
aquela sobre a qual reina, para usar a expressão simmeliana, o “rei clandestino” da época [...] 
[que] “gera intranqüilidade e até mesmo espanto” [,] mas quase sempre o trovão é necessário 
para arrancar o torpor degradante de uma vida sem sabor” (MAFFESOLI, 2004:188); e a 
descoberta das possibilidades de produção e criação que só estão sendo oferecidas nesses últimos 
anos pelas novas tecnologias, por um lado, e pelas favelas e pela periferia com o seu 
conhecimento orgânico, “como é conhecida a produção intelectual vinda destes movimentos [e 

                                            
197 OURIQUES, Evandro Vieira Ouriques. Sobre a ação desinteressada em Gandhi e a ética na midia.  2004. 
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que] mostram um alto grau de originalidade política e cultural e mesmo de agressividade crítica 
que sinaliza fortes mudanças  (HOLLANDA, 2008:5).   
Voltarei portanto à grandeza da contribuição da pós-modernidade em muitos outros trabalhos. 
Aqui o importante é que a construção de cidadania implica necessariamente em valores 
consensuados que fundamentem a vinculação social e que trabalhem ao mesmo tempo este ponto 
cego da pós-modernidade e a lúcida percepção que ela tem da necessidade urgente do trabalho 
colaborativo. Em outras palavras, cidadania implica em tratar de amor, biologia, religião, mal, 
morte, sofrimento, verdade, objetividade, ação desinteressada e revolução, implica 
obrigatoriamente que enfrente-se estas questões para que a experiência de liberdade seja a 
mesma da experiência da vinculação social, como mostrei em outro lugar (OURIQUES, 
2006b:30-1) e conto com sua gentileza para acompanhar esta longa citação: 

 
“(1) A base da presente cultura [...] é a abolição da referência como modo de reconhecimento do 
real. Traumatizado pelo totalitarismo das meta-narrativas absolutas e últimas, vive-se um 
relativismo que se quer paradoxalmente absoluto e último, onde “tudo é válido”, e toda 
Diversidade (Diferença) legítima apenas por ser Diferença: por isto Mattelart198 mostra que hoje 
a liberdade não pode mais ser apenas o exercício da vontade e clama pelo domínio do processo 
de formação da vontade. [...]. 

(2) A manifestação central desta cultura é a falta de responsabilidade 
individual (corrupção, criminalidade, hipocrisia, indiferença, etc.) em relação à 
racionalidade e aos desejos. 
(3) O resultado desta cultura é a desagregação social sob a violência de todas 
as formas, entendendo-a como a afirmação do sujeito na supressão da 
afirmação do Outro. 

Essa irreferenciação (d’Ornano, 1998) constitue o obstáculo principial [...] uma vez que o viver 
humano acontece, como mostra Maturana (2004), sem risco de biologização do social, em redes 
consensuais -coerências comportamentais- de conversações, entendidas como o entrelaçamento 
da linguagem e do emocionar. Em 1992 [indiquei] a necessidade vital de compreender o papel 
que a afetividade tem na Comunicação [...]. É na vinculação, no exercício do amor (base do 
biológico e do social) que os sistemas vivos podem interagir recorrentemente, e suas ontogenias 
se tornarem co-ontogenias ou derivas estruturais co-ontogênicas (Maturana, 2004). A Teoria de 
Santiago, de Humberto Maturana e Francisco Varela, está [como dito] para muito além do 
caminho da biologização do social. Como reconhece Mattelart (id:165), estes extraordinários 
biológos chilenos lembram que “as capacidades cognitivas do indivíduo vinculam-se não 
somente a um cérebro, mas a um corpo [inscrição corporal do espírito], diferentemente de certos 
setores das ciências cognitivas que reduzem a inteligência humana a um sistema mecânico”. 

Portanto, a irreferenciação é a não-comunicação -a não-educação- na medida 
em que sem referência não há alteridade (Diversidade). Que, por sua vez, só é 
possível na relação com a identidade: é apenas quando o sujeito é igual a si 
mesmo (e nomeia-se “Eu”, distinto assim em sua corporeidade e encontrado na 
semelhança do si mesmo) é que ele é diferente de todos e tudo. 

É portanto vital para a Comunicação e a Educação, bem como para todo pensamento sobre o 
humano, investigar esta unidade original do sujeito, que a tecno-cultura substitue pelo self 
espectral ou duplo virtual, extirpando a auto-reflexividade da consciência, a consciência de si 

                                            
198 MATTELART, 2003:187  
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mesmo, e consequentemente, o vigor da conversação e, assim, da cidadania, que se torna apenas 
mais um sintoma da [eventual] ruptura esquizofrênica pós-moderna entre ato e palavra. 

Com a irreferenciação estão abalados, de uma só tacada, a Comunicação, a 
Política, a Academia e a Educação: a Comunicação na medida em que o sujeito 
e a sociedade, fraturados, entendidos um em relação ao outro como 
exterioridades absolutas, estranhos, apresentam dificuldade dramática de 
vivência consensual; a Política, já que a experiência de comunicação, ao invés 
de ser entendida como aquela que se produz entre, e portanto livre e 
surpreendente, é entendida e financiada como aquela que dirige-se a, “pura” 
persuasão de funcionalidade sistêmica, impuro convencimento de um Outro 
com o qual não se tem vinculação; da mesma maneira, não havendo mais 
debate público de argumentos -coluna vertebral da cidadania- desaparece a 
responsabilidade pública, que funda a Política; e a Educação e a Academia, 
pois a arte por excelência do político, do reitor e do professor, como mostrou o 
helenista Pierre Vernant, é justamente a linguagem, morta ao ser usada como 
mera instrumentalidade no exercício da “própria vontade”. 
Portanto, sem a Semelhança (a vinculação social, o patamar comum de valores 
universais) e sem a Alteridade (a Diversidade), esta que é o comum 
estruturante dos elementos comunicacionais, a Comunicação e a Educação se 
tornam disfuncionais e, no limite, impossíveis, como disse argutamente 
Amaral em relação à Comunicação: pois é a alteridade que estrutura a 
comunidade, como interação; o sentido, como diferença; o real, como atrator; a 
verdade, como possível (de sim e de não); a linguagem, como ligação; e o 
fundamento, como decisão. Paradoxalmente referenciada portanto pela 
irreferenciação, a pós-modernidade entende o real apenas como produção 
imagética, uma “representação de nada de outro”, totalmente 
dessubstancializado”.  
 

Não é à toa, portanto, que o resultado do abandono das questões acima citadas, no vácuo 
relativista da pós-modernidade, tragicamente sincrônico à totalização pelo capital gerada pela 
ascenção do pensamento neo-liberal, é a imensa crise socioambiental que vivemos. Trata-se 
então da urgência de avançar a construção e experimentação de conceitos que permitam a ação 
coordenada não-capturada. Aqui trabalho justamente um destes conceitos, o de envolvimento, 
decisivo para que sejam possíveis instituições sociais “ordenadas de tal forma que a autodoação 
[o outro nome das políticas públicas e da responsabilidade socioambiental, digo eu] seja 
recíproca e irrestrita” (EAGLETON, 2005:285), de maneira a que seja menos necessário o 
sacrifício, “no sentido abominável de alguns terem de renunciar à própria felicidade para o bem 
dos outros’ (id.).  

 
A questão 

Em outro artigo (OURIQUES, 2005), mostrei porque os valores comuns só são possíveis de 
serem alcançados através do domínio do processo de formação da vontade (MATTELART, 
2003), assim, do exercício da Desobediência Civil Mental (OURIQUES, 2005; 2008), quando 
encontramo-nos em redes, e da Gestão da Mente Sustentável® (OURIQUES, 2005; 2008), 
quando encontramo-nos em organizações, metodologias que criei, de maneira transdisciplinar, 
nômade e híbrida, para construir uma mente livre (OURIQUES, 2007b), através da eliminação, 
do fluxo dos estados mentais (pensamentos, perceptos, percepções, sentimentos e afetos), dos 
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valores da captura pelo instituído e pelo mesmo, que atravessam ou tendem a atravessar o 
indivíduo, sobretudo na presente sociedade mediática. E que, assim, falam e sentem por ele 
(OURIQUES, 2007a).  
Dedico-me às citadas metodologias, que são “modelos de reflexão mais operacionais” 
(HOLLANDA, 2008:3), para ajudar a instalação de falantes de si, portanto falantes de fato, 
sejam eles pessoas físicas, jurídicas ou redes, através do “domínio da linguagem e [d]a 
conscientização do poder político desta aquisição” (id.:7), a única maneira de termos inovação e 
não apenas, repito, mais do mesmo. De certa forma, os resultados que tenho verificado 
confirmam a correção da via de transformação social através (1) da conquista de jurisprudência, 
como apontou Deleuze, ou seja, em minhas palavras, da atitude política de fazer o Judiciário, e 
as demais instituições, como o Mercado, aceitar uma nova prática que passa assim a ser 
reconhecida, como o copyleft, no quadro de transformações do direito autoral; e através (2) das 
metodologias de ação política não-violenta, tais como as praticadas por Gandhi e Martin Luther 
King (GALTUNG,  2003) e as crescentemente presentes, em ação e ou potencialmente, na 
cultura das redes, mesmo que talvez esta esteja “baseada muito mais na cooperação e trocas 
objetivas do que na permanência de laços” (ANTOUN, 2008:45), laços cuja ausência tanto 
incomodam, como sabemos, Zygmunt Bauman199. 
Uma vez que na mentalidade positivista ainda dominante de desenvolvimento, que é, como se 
sabe, uma decisão patriarcal, linear e de graves conseqüências psíquicas, culturais, econômicas, 
políticas e sociais, tendem a desaparecer todos os saberes que não sejam referentes a ela mesmo, 
trago agora um pouco do que o historiador das religiões Mircea Eliade esclarece sobre o 
pensamento indiano no tocante ao descondicionamento da condição humana, pensamento ao 
qual dedico-me em várias outras oportunidades (OURIQUES, 2001; 2002), no conjunto de meu 
interesse por sociabilidades do Ocidente Antigo e não-ocidentais:  

 
“é a condição humana que constitui o objeto da filosofia européia mais recente, e sobretudo a 
temporalidade do ser humano; é a temporalidade que torna possível todos os outros 
condicionamentos e que, em última instancia, faz do homem um “ser condicionado”, uma série 
indefinida e evanescente de “condições”.  Ora, essa questão do “condicionamento” do homem (e 
do “descondicionamento”, seu corolário bastante negligenciado no Ocidente) [o grifo é meu] 
constitui o problema central do pensamento indiano. A partir das Upanisad  a Índia não tem se 
preocupado seriamente a não ser com um só grande problema: a estrutura da condição humana” 
(ELIADE, 1996:11).  

 
E ele prossegue, mostrando que a dedicação a este problema se dá: 

“para saber até onde se estendiam as zonas condicionadas do ser humano e ver se existe algo 
além desses condicionamentos. É por esta razão que, bem antes da psicologia profunda, os sábios 
e ascetas indianos foram levados a explorar as zonas obscuras do inconsciente. Eles haviam 
constatado que os condicionamentos fisiológicos, sociais, culturais, religiosos, eram 
relativamente fáceis de serem delimitados e, em conseqüência, controlados; os grandes 
obstáculos [...] surgiam da atividade do inconsciente, dos samskara e das vasana, 
                                            

199 Entendo mesmo que este estado futuro, que se constrói hoje, como recomenda Rosa Alegria, especialista 
em tendências com atuação internacional, e que é o primeiro mestrado em estudos do futuro conquistado no Brasil, 
poderá corresponder ao momento em que a humanidade passe a designar-se de maneira não-patriarcal. Ou seja 
encontre uma palavra, um conceito, um novo nome que a re-invente e a referencie não mais apenas no gênero 
masculino (TARNAS, 2002).  
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“impregnações”, “resíduos”, “latências” que constituem aquilo que a psicologia profunda 
designa como conteúdos e estruturas do inconsciente” (ELIADE, 1996:12). 

 
Portanto, o vigor do conceito de envolvimento é decisivo quando se quer de fato, e não apenas 
nominalmente, o vigor de atos sustentáveis, de cultura de troca, que geram uma sociedade 
autônoma, no sentido de Castoriadis, como logo veremos. Ou seja, uma cultura 
descondicionada, fundada assim no exercício da conquista política do Direito à Comunicação, 
este campo transdisciplinar, sistêmico e complexo do humano entendido como linguagem, como 
disse há pouco, consequentemente entendido como cultura enquanto imaginário, no sentido de 
Gilbert Durand. Na qual a palavra determina o vigor da expressão e linguagens, da cidadania, 
das literaturas, das culturas, das políticas públicas sociais, do desenvolvimento socioambiental, 
enfim do “espírito público”. O espírito que impede a ação, nas palavras de Anna Kalewska, do 
Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia, do “monstro da 
estupidez e da pequenez que vêm das limitações espirituais da condição humana” (GAJEWSKA, 
2006). Pois, caso contrário, ainda com ela, “estes estereótipos ou “ideias nas nossas cabeças” -
cada vez mais atractivas- começam a levar as suas próprias vidas [...]” (KALEWSKA, 2007).  
Parto neste artigo, claro, do conceito de envolvimento como entendido sob a perspectiva proposta 
pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre o Imaginário do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, com o qual portanto dialogo, 
desdobrando assim, aqui, a oportunidade com que este Núcleo, sob a direção da Profa. Dra. 
Danielle Perin Rocha Pitta, honrou-me ao aprovar a mesa Comunicação e Imaginário do 
Envolvimento que o Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e Consciência-
NETCCON-ECO-UFRJ propôs, sob minha coordenação e composta pelas Profas. Dras. Cristina 
Rego Monteiro da Luz e Sandra Korman e pela Profa. M. Sc. Rosa Alegria, para o XV Ciclo de 
Estudos Sobre o Imaginário: Imaginário do Envolvimento/Desenvolvimento, e efetivamente 
realizada em outubro de 2008 no Recife:  
 
“Envolvimento e desenvolvimento são aqui considerados como pólos entre os quais estão 
incluídas as dimensões da vivência que diz respeito a diversos campos: o político 
principalmente, mas também o da consciência de cada um quanto às suas responsabilidades 
sociais, tais como, questões éticas, morais e inclusão/exclusão social. Não se trata pois de 
estabelecer mais uma dicotomia, mas de perceber estas dimensões como polaridades 
dinâmicas”.200 
 
Como argumenta o Núcleo na mesma justificativa do referido Congresso, citando as palavras de 
Virgílio M. Viana, muitas vezes desenvolver 

 
“significa perder o envolvimento econômico, cultural, social e ecológico com os ecossistemas e 
seus recursos naturais. Junto com o envolvimento, perde-se a dignidade e a perspectiva de 
construção da cidadania. Perde-se ainda o saber e com ele o conhecimento dos sistemas 
tradicionais de manejo que, ao contrário do que normalmente se pensa, podem conservar os 
ecossistemas naturais de forma mais efetiva do que os sistemas técnicos convencionais” (id.). 

 
Por isto considero uma linha importante de encaminhamento desta questão o que diz Paul 

Taylor: 

                                            
200 http://www.ufpe.br/imaginario/nucleo/historico.html 
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“Só se conseguirmos criar uma pedagogia que articule os saberes solares e nossos saberes 
lunares, ou seja, uma epistemologia de envolvimento [...]. Uma epistemologia transdisciplinar 
que integre nos saberes dominantes e científicos nossos outros saberes de experiência, de 
intuição, e de emoção. A dialética polarizada entre objetividade/subjetividade, dedução/indução, 
inteligência/sensibilidade que a Universidade salvaguarda, e logo indiretamente, a reitoria e a 
escola, só pode exacerbar as forças de opressão. Como dizia Paulo Freire, existe uma pedagogia 
do coração, assim como da esperança, e os dois ampliam o conceito e a prática do diálogo 
libertador. [...] Que pedagogia, para que liberdade?” (TAYLOR, 2003). 

 
Aqui está a questão: como, diante das infinitas possibilidades que a prática da palavra pode 
alcançar, evitar que tais práticas sejam a repetição do já experimentado e, assim, do 
reacionarismo? Como eu disse já disse (OURIQUES, 2006c), as evidências apontam 
exaustivamente na direção de 

 
“que as ações no sentido da democratização são difíceis não por razões tecnológicas no sentido 
estrito (hard e software disponíveis), mas porque os sujeitos envolvidos entendem que liberdade 
individual e política se resume no direito de exercer a própria vontade. À mercê do desejo auto-
referente (para o qual contribuiu de maneira decisiva o fim do sujeito neurótico freudiano, 
através do re-envio do sujeito ao desejo como fez a psicanálise durante o século XX) eles se 
tornam sugestionáveis pelo desaparecimento [...] da referência, em termos filosóficos e 
históricos, e do desaparecimento do lugar da transferência, em termos psicanalíticos. 
É por isto que [investigo] meios pelos quais o sujeito possa dominar sua vontade em um modo 
novo que não seja o da repressão. As comunidades que temos [...] são apenas o compartilhar de 
uma paixão comum que junta sujeitos em comunidades, como sublinha Charles Melman, 
fundador da Association Lacanienne Internationale e um dos principais dirigentes da École 
Freudienne de Paris, “reduzidas (…) ao nível de clubes, ao acaso: os motoqueiros, os 
ecologistas, os caçadores, os patriotas, os homossexuais, etc: e a arte de governar se tornou a de 
tornar compatíveis entre si e com as diretivas bruxulenses os interesses opostos de grupos de 
pressão”, meta-organizados [...] pelo desejo comum da absoluta liberdade do desejo.”  

 
Por isto o indivíduo precisa articular no fluxo de sua fala, como disse, liberdade e vínculo social, 
incorporando e expandindo, a um só tempo, as conquistas pós-modernas da autonomia (retendo 
portanto o primado da invenção e da criatividade), e o avanço, sem totalitarismos, para além da 
exaustão da diferença e da resultante perda do sentido de qualquer universalidade. Ultrapassando 
portanto a fase infantil tanto da obediência, como quisemos fazer em relação à inteligência 
divina, à vontade política e ao interesse de classe, como também a da série anti-social do “eu-
quero-porque-quero”.  
A certeza é que diante do esgotamento da celebração dos fragmentos e do relativismo absoluto, 
como apontado por exemplo por Canclini (CANCLINI, 2004) e Eagleton, e do resultante e 
recém citado reacionarismo, é preciso continuar a trabalhar por uma nova teoria se quisermos 
obter vinculação social. Mattelart alerta para o que deve ser enfrentado: “A era da chamada 
sociedade da informação é também a da produção de estados mentais. É preciso pensar de 
maneira diferente, portanto, a questão da liberdade e da democracia” (MATTELART, 2003:187). 
Repetindo: “A liberdade política não pode se resumir no direito de exercer a própria vontade. Ela 
reside igualmente no direito de dominar o processo de formação dessa vontade” (id.). 
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Ainda mais quando, como lembra Maffesoli, os estados emocionais e os “apetites” passionais 
dos modos de vida pós-modernos formam um estado de espírito bárbaro que “não está mais às 
nossas portas, [mas] ultrapassou nossos muros, está em cada um de nós” (MAFFESOLI, 
2001:197). Ele tem tamanha força que seria capaz de tudo submergir e, por isto, “é melhor 
compreendê-lo, quando mais não seja para poder integrar, ainda que homeopaticamente, o 
inegável dinamismo de que é portador” (id.:11).  
Ao concluir este nosso primeiro item, lembro que Gandhi disse uma vez que o planeta tem o 
suficiente para a felicidade de todos, mas não para a ganância de poucos. O fato é que o conceito 
de desenvolvimento está na raiz da insustentabilidade, detectada como se sabe pela primeira vez 
de forma global pelo Relatório do Clube de Roma de 1972, portanto exatos 23 anos após o 
presidente norte-americano Truman ter dado de certa forma o início da globalização deste 
conceito, quando cunhou em seu discurso de posse em janeiro de 1949 o conceito de 
subdesenvolvimento e, assim, disseminou um imaginário global de suposta felicidade ao qual 
todos os sujeitos físicos e jurídicos deveriam se adequar de maneira linear, generalizada, 
totalizante. Uma verdadeira plantation mental, um padrão a ser seguido por todos e em todas as 
situações e que em uma série de desdobramentos que o aprofundam chega por exemplo até o 
Consenso de Washington201, quando passa a ser chamado por seus críticos, como Joseph Stiglitz, 
Prêmio Nobel de Economia 2001 e ex-vice-presidente do Banco Mundial,  Noam Chomsky e 
Naomi Klein, dentre tantos e tantos outros, de “pensamento único” diante do qual a cultura de 
rede vem abrindo um grande caminho pró-ativo de transformação.  

 
Etimologia, fala e cidadania sustentável 

Como se sabe, o conceito de desenvolvimento e o seu uso estão vinculados usualmente à 
origem etimológica (esta origem tão importante porém também tão esquecida em meio aos 
esquecimentos de toda a origem), conhecida da palavra francesa developer, vinda do antigo 
francês desveloper, ou seja, tirar do envelope, expor o que está dentro, ou como resultou no 
inglês (já no século XVII, talvez também vindo do Celta ou do Germânico202, e substituindo o 
próprio inglês mais antigo disvelop) develop, no sentido de unroll, unfold: dar a conhecer 
(alguma coisa) até então ignorada.  

Podemos ver, agora com a ajuda da mitóloga Silvia Morgensztern, que a palavra 
desenvolver, ao vir do latim des + envolvere, e ao significar, como de certa forma já vimos, tirar 
o que envolve, libertar o que nos prende, nos fala de libertarmo-nos de determinado 
envolvimento que nos constrangiria (e assim o que nos constrangiria seria tudo aquilo que não é 
o padrão socialmente consolidado como ideal); de retirarmos o que estaria impedindo a 
manifestação e, assim, de permitirmos que algo cresça, se avolume, se mostre. Desenvolver é, 

                                            
201 O Consenso de Washington é o conjunto das políticas econômicas consideradas durante os anos 1990 

pelos organismos financeiros internacionais com sede em Washington como o melhor programa econômico que os 
países latino-americanos, inicialmente apenas estes mas com o tempo todos os países, deveriam aplicar para acelerar 
o desenvolvimento. Foi composto pelos seguintes dez “mandamentos” do desenvolvimento, tornando-se assim uma 
fala generalizada, tanto no senso comum quanto na mídia e, claro, na fala das autoridades governamentais e 
especialistas: disciplina fiscal, reordenamento das prioridades do gasto público; reforma impositiva; liberalização 
dos juros; taxa de câmbio competitiva; liberalização do comércio internacional; liberalização da entrada de direta de 
capitais estrangeiros; privatização; Desregulação; e direitos de propriedade. 

202 Um ramo do Indo-Europeu, língua ancestral do Inglês, Alemão, Holandês, frísio, línguas escandinavas e 
várias línguas extintas como o Gótico e o Frankish. 
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então, assim, o oposto de envolver, pois quem se des-envolve, vimos, “livra-se de 
envolvimentos”.  

Porém, alerta Morgensztern, “sem o envolver, do latim involvere, não teremos como 
abarcar, trazer em si; encerrar, conter, armazenar a informação, o conhecimento”. E o que é o 
mais importante para nós: “Sem envolvimento não há volver -do lat. volvere, isto é, mudança de 
posição ou direção, transformação”.  

É por isto que, como disse, de acordo com a perspectiva positivista e da racionalidade 
instrumental moderna como um todo, que sintomaticamente sobrevive como consenso (portanto 
valor comum a todo o Ocidente) de praticamente todas as forças políticas ainda no poder, 
desenvolvimento fala de um progresso sistemático, de uma intervenção progressiva e sem 
mudança na Natureza, de uma intervenção linear voltada para um futuro supostamente infinito, 
com etapas sucessivas e, o que é mais aberrante e anti-democrático, com ideais de superação de 
um estágio “inferior” para outro “superior”.   

É esta linha reta para adiante, expressão de uma cultura patriarcal e portanto de uma 
cultura peniana isolada de seu oposto complementar, portanto autoritária (que não aceita 
conversa, não aceita qualquer arredondeamento, circularidade ou movimento espirálico, híbrido 
ou difuso), disfarçadamente apavorada diante de qualquer perda de controle, em verdade 
paralisada pelo medo, insistindo em mais do mesmo -e assim tão afeita a crises cíclicas e 
crescentes- que está no cerne da devoção tecnológica. Entranhada como sabemos na 
obsolescência e na devoção irracional e psicotizada de que a máquina seria capaz de dar conta do 
humano. Estado mental em que o que passa a ocorrer é que o humano deixa de lado o que lhe é 
próprio, como dito, o superar suas tendências de entender a vida social como movida apenas pelo 
interesse e pelo poder auto-referenciados203. 
Curiosa e dramática situação essa, em que os seres humanos mais intelectualizados insistem em 
esquecer que o primado da autonomia204 e da criatividade, com o qual fundamos o Ocidente, é 
capaz de imaginar e fazer205 muito mais do que apenas devoção tecnológica, muito mais do que 
depressão, cobiça, maldade, mais e mais guerras e intermináveis agressões com as quais se quer 
paradoxalmente evitar novas agressões... O que é necessário é sermos capazes de superarmos a 
violência, deixarmos de ver o mundo como um campo de irremediável batalha, operação para a 
qual ajuda enormemente o gigantesco e corajoso exercício de envolvimento com este primado da 
autonomia e da criatividade, que nos construiu e que nos permite potencialmente vencermos a 
violência -“é possível a independência deste monstro”, como diz Anna Kalewska (GAJEWSKA, 
2006)-, vencermos a crença, naturalizada de forma alarmante pela Teoria e pelo senso comum, 
de que somos violentos por natureza, quando ainda o somos, sim, e como..., mas por cultura.  

                                            
203 Em próximo artigo, já em redação, trato da questão da generosidade como fonte para a decisão, problema 

que venho pesquisando e tratando em inúmeras palestras e conferências desde 2006, através da aproximação do não-
utilitarismo francês da teoria da comunicação, da cultura e da gestão. 

204 Como nos lembra Dalmo de Abreu Dallari, autonomia, de origem grega, “indica o direito de agir 
independentemente, com suas próprias leis, tendo-se consagrado na linguagem política, jurídica e administrativa 
brasileira como sinônimo de auto-governo e auto-determinação”. 
http://www.adusp.org.br/dossies/decretos/dalmodallari.htm Acesso em 31 de Dezembro de 2008. 

205 Refiro-me ao conceito criado em 2005 por minha filha Úrsula Mey Oliveira de Amorim Fortes Ouriques 
quando ela tinha cinco anos e que orientou-me a criar o Grupo de Estudos Imaginar&Fazer, que reuniu-se 
semanalmente sem intervalos durante três anos (2005 a 2008), todas as quartas-feiras pela manhã, no Programa 
Avançado de Cultura Contemporânea-PACC.Forum de Ciência e Cultura.UFRJ. 
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Trata-se assim de um absurdo coletivo, esta insistência em naturalizar a violência. Como 
eu disse no livro que organizei para a ONU e a UNESCO a respeito de uma possível 
contribuição brasileira ao diálogo entre as civilizações (OURIQUES, 2003:259): 

 
“Em uma das conversas que Sua Santidade, o Dalai Lama, teve com Howard 
C. Cutler sobre a questão da natureza humana (se somos inerentemente 
egoístas e se a agressividade e hostilidade fazem parte da natureza humana 
essencial, e da própria Vida) ele nos oferece observar o nascimento de um 
bebê: “Pela simples observação de um bebê saudável, seria difícil negar a 
meiga natureza latente dos seres humanos. E, a partir dessa nova perspectiva, 
poderíamos defender com sucesso a hipótese de ser inata a capacidade de dar 
prazer ao outro. (…) O bebê nasce com a capacidade inata de dar prazer à 
mãe (…)”. E a mãe tem o prazer de dar o prazer do alimento de todos os 
níveis a sua criança. É exatamente esta presença de consciência pura e 
desinteressada –amor incondicional- que faz das crianças fontes de interesse 
total para as pessoas, que simplesmente param tudo diante do súbito re-
encantamento de suas vidas. Uma vez minha querida filha Úrsula Mey me 
disse: “Papai, eu te amo todo dia.”  

 
É assim que o envolvimento em todos os sentidos e em todas as direções, portanto um 
envolvimento sistêmico, complexo, multidimensional, a um só tempo arbórico e rizomático, pode 
garantir um desenvolvimento de fato, aquele em que vigoram a Cidadania, as Políticas Públicas 
Sociais, a Responsabilidade Socioambiental, as Redes. A inovação. 

Ladislau Dowbor nos faz a gentileza de sintetizar a contribuição de alguns importantes 
pensadores a respeito deste grande movimento, e oportunidade, que se apresenta com o trabalho 
em rede e a inteligência colaborativa, para o qual, lembro, contribuem imensamente as novas 
tecnologias da informação apenas caso haja domínio do processo de formação da vontade: 

 
“Castells parte do potencial que a conectividade planetária abre para uma 
sociedade em rede, Pierre Lévy analisa o potencial da inteligência coletiva, 
Korten e Henderson partem dos ganhos inerentes de uma sociedade 
colaborativa, Gerlach analisa a mudança no mundo corporativo a partir das 
complementaridades inter-empresariais, Putnam realça a dimensão do capital 
social e da confiança na construção econômica, Archibugi, Held e Köhler 
ressaltam o processo colaborativo em rede que se desenvolve no planeta e 
transforma as relações internacionais. Lester Salamon mostra como este 
processo se manifesta no Terceiro Setor, Peter Drucker enfatiza a 
inevitabilidade dos processos colaborativos pelo lado social (não haverá 
empresa saudável numa sociedade doente), Senge enfatiza mais a “necessária 
revolução” exigida pela gestão de bens comuns da humanidade, Toffler 
ressalta particularmente o fato que na sociedade do conhecimento – bem que 
quanto mais circula mais se multiplica – temos de evoluir para outras regras 
do jogo, e em vez de proibir deveríamos estimular a difusão do 
conhecimento” (DOWBOR, 2008). 
 

Ou como eu mesmo disse em outro lugar (OURIQUES, 2006d): 
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“O conhecimento é a principal força produtiva do que os franceses chamam de capitalismo 
cognitivo e sociedade do conhecimento, os anglo-saxões de knowledge economy, os alemães de 
Wissensgesellschaft (GORZ, 2005:15), os italianos de trabalho imaterial (NEGRI) e 
determinados autores de sociedade da sabedoria (COVEY, 2005)”.  
 
Se des-envolver é retirar, como vimos, o invólucro para ver o que tem dentro, o que se encontra 
dentro é a interdependência sistêmica deste dentro com o invólucro, e sob esta perspectiva não-
dualista envolver é perceber o invólucro não mais como “invólucro”, como uma exterioridade 
absoluta a ser superada, como suposto “estágio anterior”, mas como parte decisiva da inteireza 
do problema. Se parece abstrato, de fato não o é. Um exemplo: como lembra Edgar Morin, a 
Terra não é  
“a adição de um planeta físico, mais a biosfera, mais a humanidade. A Terra é uma totalidade 
complexa física/biológica/antropológica, em que a vida é uma emergência da história da Terra e 
o homem uma emergência da história da vida terrestre. [...] Não podemos mais considerar como 
entidades claramente separadas, impermeáveis umas às outras, homem, natureza, vida, cosmos. 
A vida nascida da Terra, é solidária da Terra e “nenhum ser vivo, mesmo humano, pode libertar-
se da biosfera”.206 
 
Ou seja, não há desenvolvimento de fato se eliminamos os invólucros dos indivíduos, sejam eles 
pessoas físicas ou jurídicas, uma vez que o indivíduo só se torna indivíduo na medida exata em 
que surge, se constrói e é construído dentro do invólucro que é a sua mãe, ou, mais precisamente, 
a função-mãe, como veremos no próximo item. 
A aplicabilidade do que aqui estamos tratando é imensa. Lembro-me neste momento de Gilles 
Deleuze ao insistir pacientemente para que as pessoas percebam as repercussões concretas dos 
conceitos, pois os conceitos são concretos e referem-se aos problemas concretos que se quer 
superar, resolver.  

Por exemplo, no campo das organizações, a construção que aqui estamos fazendo é útil 
na medida em que a grande questão hoje na administração dos negócios privados e públicos é 
como gerar transparência. O LATEC, da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense tem trabalhado intensamente este problema, inclusive organizando simpósios 
internacionais.  

No longo estudo Transparência nos Negócios a partir do Engajamento de 
Stakeholders207, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
daquela universidade pelos Profs. Cid Alledi, Orlando Celso Longo, coordenador do Programa, 
Osvaldo Luis Gonçalves Quelhas, coordenador do LATEC, e Carlos Alberto Pereira Soares (e 
em fase de publicação), é lembrado que para Richard W. Oliver208, “transparency [...] has moved 

                                            
206 Citado no projeto do Congresso Internacional Imaginário do Desenvolvimento/Envolvimento. 
207 Agradeço ao Prof. Cid Alledi, M. Sc., o acesso a esse artigo até aqui inédito, que tem o seguinte resumo: 

“Esta pesquisa, qualitativa, exploratória e bibliográfica, tem o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 
transparência nas organizações e promover o seu entendimento a partir do engajamento de stakeholders. Para este 
fim, pesquisará as atuais conceituações sobre ambos os temas e fará um levantamento das principais iniciativas e 
ferramentas utilizadas para a implantação de um processo de engajamento das partes interessadas, sua forma de 
promovê-lo e seus padrões e diferenciações, além de contribuição dos temas para os movimentos empresariais de 
responsabilidade social e sustentabilidade nos negócios. O estudo sugere a implantação de um ciclo básico de 
engajamento de stakeholders, construído a partir das iniciativas e ferramentas pesquisadas”.  

208 OLIVER, Richard W. What is Transparency? New York: McGraw-Hill, 2004. p. ix 



 154

from over the last several hundred years from an intellectual idea to center stage in a drama 
being played out across the globe in many forms and functions”.  

Estes especialistas de ponta na área investigaram em profundidade, com o objetivo de 
sugerir a implantação de um ciclo básico de engajamento de stakeholders, construído a partir das 
iniciativas e ferramentas pesquisadas, o conceito engajamento, que aqui aproximo do de 
envolvimento209. Acompanhem por gentileza (ALLEDI, et.al., 2008:8), graças aos citados 
pesquisadores, o que diz a publicação The Stakeholder Engagement Manual sobre engajament: 

Engagement is an umbrella term that covers the full range of an 
organisation’s efforts to understand and involve (o grifo é meu) 
stakeholders in its activities and decisions. Engagement can help 
organisations meet tactical and strategic needs ranging from gathering 
information and spotting trends that may impact their activities, to 
improving transparency and building the trust of the individuals or 
groups whose support is critical to an organisation’s longterm success, to 
sparking the innovation and organisational change needed to meet new 
challenges and opportunities. (SRA; UNEP; ACCOUNTABILITY, 2005, 
p. 13). 

 
Para esclarecer melhor meu ponto de vista sobre esta questão delicada, antes de trazer novos 
exemplos concretos, vou agora aproximar-nos um pouco do trabalho do filósofo, psicanalista e 
economista grego Cornelius Castoriadis a respeito do vigor do indivíduo e de sociedades 
autônomas. Depois vamos nos aproximar do trabalho do biólogo chileno Humberto Maturana, 
em especial o realizado em parceira com a psicóloga alemã Gerda Verden-Zöller, no quadro da 
biologia do amor, a respeito das relações entre função-mãe e filho e a potência democrática deste 
quando for adulto. Após passaremos à conclusão deste artigo. 

 
A autonomia da fala e a unidade original da mônada psíquica 

Como se sabe, o foco maior do trabalho de Castoriadis, entendido por Edgar Morin como 
enciclopédico, é a importância dada por ele à questão da autonomia. Há pouco falei do primado 
da autonomia e da criatividade, base de constituição do Ocidente, em sua reação ao Mito, aquele 
ponto central em relação ao qual só nos restaria adequarmo-nos. Pois bem, Castoriadis aplica o 
conceito de autonomia à construção de uma Sociedade Autônoma.  
Para ele, a Sociedade Autônoma é aquela que se auto-institue (αυτο-νοµούνται) através da 
atitude, que ele entende revolucionária, de seus membros fazerem valer o que imaginam em 
termos de instituições, leis, tradições, valores e comportamentos. Ou seja, justamente o contrário 
de sociedades heterônomas210 como a presente, em que este imaginário é, e aí sou eu a falar, 
relegado metafisicamente, de maneira fundamentalista, a um conceito de outro absoluto, que 
passa assim a lhe governar: o capitalismo, o mercado, a vida, a sociedade, a companhia, a 

                                            
209 O conceito envolvimento surge no trabalho citado, de certa forma com contexto mais instrumental, 

especialmente na argumentação de Malcolm McIntosh.  
210 Autonomia é o exercício de reger-se por si mesmo.  Do ponto de vista do Direito, podemos exemplificar 

com o contrato.  Trata-se de um acordo entre as partes, não imposto por terceiros. Já a heteronomia, por exemplo no 
Direito, fala de norma jurídica imposta coercitivamente ao indivíduo, independente de sua vontade.  
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organização, o partido, a mídia, os pais, o grupo, a turma, o clube, a moda, o interesse, o poder, 
o medo, o ressentimento, a vingança, a luta política, etc.  
Trata-se portanto de sociedade composta por indivíduos em regime de servidão (BIRMAN, 
2006), no sentido da clínica social da psicanálise (LEBRUN, 2004), ou seja, de pessoas que, 
nesta era do vazio, como a denominou Gilles Lipovetsky, transferiram sua potência para um 
outro do qual passam a depender cronicamente, como de uma droga, pois em verdade trata-se da 
adição ao que se poderia chamar de “ego auxiliar”; da adição ao imaginário de outrem, à fala de 
outro, que fala por ele.  
Em tempos de “bios mediático”, como classifica Muniz Sodré, de totalização dos indivíduos 
pelos valores que circulam nos estados mentais daqueles que fazem a mídia, não estar em 
envolvimento com si mas sim com o outro que se entende absoluto, portanto em transferência de 
responsabilidade, é uma atitude de conseqüências desastrosas, como as estatísticas 
socioambientais, malgrados as ilhas de excelência, empiricamente demonstram. Como o recente 
estouro da bolha do sub-prime, que parece ser uma “maldição” sobre a cabeça das pessoas mas 
em verdade é bem simples e já vinha sendo comentado há três anos, como nos mostra mais uma 
vez de maneira magistral Ladislau Dowbor: 

 
“As pessoas imaginam profundas articulações onde em geral há mecanismos bastante simples. 
[...] O estopim da crise financeira de 2008 foi o mercado imobiliário norte-americano. Abriu-se 
crédito para compra de imóveis por parte de pessoas qualificadas pelos profissionais do mercado 
de Ninjas (No Income, No Jobs And Savings). Empurra-se uma casa de 300 mil dólares para uma 
pessoa, digamos assim, pouco capitalizada. Não tem problema, diz o corretor: as casas estão se 
valorizando, em um ano a sua casa valerá 380 mil, o que representa um ganho seu de 80 mil, que 
o senhor poderá usar para saldar uma parte dos atrasados e refinanciar o resto. O corretor repassa 
este contrato, – simpaticamente qualificado de “sub-prime”, pois não é totalmente de primeira 
linha, é apenas sub-primeira linha – para um banco, e os dois racham a perspectiva suculenta dos 
80 mil dólares que serão ganhos e pagos sob forma de reembolso e juros. O  banco, ao ver o 
volume de “sup-prime” na sua carteira, decide repassar uma parte do que internamente qualifica 
de “junk” (aproximadamente lixo), para quem irá “securitizar” a operação, ou seja, assegurar 
certas garantias em caso de inadimplência total, em troca evidentemente de uma taxa. Mais um 
pequeno ganho sobre os futuros 80 mil, que evidentemente ainda são hipotéticos. Hipotéticos 
mas prováveis, pois a massa de crédito jogada no mercado imobiliário dinamiza as compras, e a 
tendência é os preços subirem.  

As empresas financeiras que juntam desta forma uma grande massa de “junk” 
assinados pelos chamados “ninjas”, começam a ficar preocupadas, e empurram 
os papéis mais adiante. No caso, o ideal é um poupador sueco, por exemplo, a 
quem uma agência local oferece um “ótimo negócio” para a sua aposentadoria, 
pois é um “sup-prime”, ou seja um tanto arriscado, mas que paga bons juros. 
Para tornar o negócio mais apetitoso, o lixo foi ele mesmo dividido em AAA, 
BBB e assim por diante, permitindo ao poupador, ou a algum fundo de 
aposentadoria menos cauteloso, adquirir lixo qualificado. Os papéis vão assim 
se espalhando, e enquanto o valor dos imóveis nos EUA sobe, formando a 
chamada “bolha”, o sistema funciona, permitindo o seu alastramento, pois um 
vizinho conta a outro quanto a sua aposentadoria já valorizou” (DOWBOR,  
2008). 
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Vale, e muito, continuar a acompanhar este exemplo concreto global de Dowbor sobre o que 
venho apontando como a adição pelo indivíduo à uma fala que não é a dele e que funciona para 
ele exatamente como uma “bolha”, dentro da qual ele pensa proteger-se. É assim por exemplo 
que ocorre a adição à tecnologia, pois a nossa mente a criou e no entanto muitos se relacionam 
com ela afirmando que a nossa mente é um software e não que o software, como é óbvio, imita 
uma parcela ínfima de nossa mente. É por isto que estamos vivendo em meio à “bolhas” que 
estouram uma após outra. De certa forma é possível aproximar este conceito de bolha ao que os 
lacanianos chamam de “furar o discurso” do paciente. Ou seja, de encontrar no discurso 
apresentado aquilo que o esvazia, pois o que ali fala não é o indivíduo, mas perigoso 
atravessamento. 
Vamos voltar então ao artigo de Ladislau Dowbor e ver então em mais detalhes como é que, em 
minhas palavras, o conceito de desenvolvimento sem envolvimento opera no mundo da economia, 
esta bolha primeira em que a civilização pós-moderna está enfiada, crédula na totalização pelo 
capital, vale dizer, crédula, porém com ares de ciência, na totalização pelo outro: 

“Frente a um excesso de pessoas sem recurso algum para pagar os 
compromissos assumidos, as agências bancárias nos EUA são levadas a 
executar a hipoteca, ou seja, apropriam-se das casas. Um banco não vê muita 
utilidade em acumular casas, a não ser para vendê-las e recuperar dinheiro. 
Com numerosas agências bancárias colocando casas a venda, os preços 
começam a baixar fortemente. Com isso, o Ninja que esperava ganhar os 80 
mil para ir financiando a sua compra irresponsável, vê que a sua casa não 
apenas não valorizou, mas perdeu valor. O mercado de imóveis fica saturado, 
os preços caem mais ainda, pois cada agência ou particular procura vender 
rapidamente antes que os preços caiam mais ainda. A bolha estourou. O sueco 
que foi o último elo e que ficou com os papéis -agora já qualificados de 
“papéis tóxicos” – é informado pelo gerente da sua conta que lamentavelmente 
o seu fundo de aposentadoria tornou-se muito pequeno. “O que se pode fazer, 
o senhor sabe, o mercado é sempre um risco”. O sueco perde a aposentadoria, 
o Ninja volta para a rua, alguém tinha de perder. Este alguém, naturalmente, 
não seria o intermediário financeiro. Os fundos de pensão são o alvo predileto, 
como o foram no caso da Enron.  

Mas onde a agência bancária encontrou tanto dinheiro para emprestar de forma 
irresponsável?. Porque afinal tinha de entregar ao Ninja um cheque de 300 mil 
para efetuar a compra. O mecanismo, aqui também, é rigorosamente simples. 
Ao Ninja não se entrega dinheiro, mas um cheque. Este cheque vai para a mão 
de quem vendeu a casa, e será depositado no mesmo banco ou em outro banco. 
No primeiro caso, voltou para casa, e o banco dará conselho ao novo 
depositante sobre como aplicar o valor do cheque na própria agência. No 
segundo caso, como diversos bancos emitem cheques de forma razoavelmente 
equilibrada, o mecanismo de compensação à noite permite que nas trocas todos 
fiquem mais ou menos na mesma situação. O banco portanto precisa apenas de 
um pouco de dinheiro para cobrir desequilíbrios momentâneos. A relação entre 
o dinheiro que empresta  –na prática o cheque que emite corresponde a uma 
emissão monetária– e o dinheiro que precisa ter em caixa para não ficar 
“descoberto” chama-se alavancagem.  

 



 157

Agora o final deste raciocínio brilhante, que nos dá exemplo irretorquível das repercussões que 
os conceitos têm na vida humana e de como o que vivemos é fruto de um longo processo 
histórico de construção de estados mentais, que precisa ser trazido à consciência crítica do 
indivíduo, da rede e da organização para que seja efetivamente possível o vigor da Cidadania, 
das Políticas Públicas Sociais e Responsabilidade Socioambiental. Ou seja, do vigor de uma 
língua autêntica do indivíduo, de uma cultura de fato do indivíduo, que só assim é capaz de 
dispor da linguagem como o lugar da resistência e da libertação, o lugar primeiro e a rigor único 
de sua existência: 
A alavancagem, descoberta ou pelo menos generalizada já na renascença pelos banqueiros de 
Veneza, é uma maravilha. Permite ao banco emprestar dinheiro que não tem. Em acordos 
internacionais (acordos de cavalheiros, ninguém terá a má educação de verificar) no quadro do 
BIS (Bank for International Settlements) de Basiléia, na Suíça, recomenda-se que os bancos não 
emprestem mais de nove vezes o que têm em caixa, e que mantenham um mínimo de coerência 
entre os prazos de empréstimos e os prazos de restituições, para não ficarem “descobertos” no 
curto prazo, mesmo que tenham dinheiro a receber a longo prazo. Para se ter uma idéia da 
importância das recomendações de Basiléia, basta dizer que os bancos americanos que 
quebraram tinham uma alavancagem da ordem de 1 para 40211.  

A vantagem de se emprestar dinheiro que não se tem é muito grande. Por 
exemplo, a pessoa que aplica o seu dinheiro numa agência verá o seu dinheiro 
render cerca de 10% ao ano. O banco tem de creditar estes 10% na conta do 
aplicador. Se emprestar este dinheiro para alguém a 20%, por exemplo, terá de 
descontar dos seus ganhos os 10% da aplicação. Mas quando empresta 
dinheiro que não tem, não precisa pagar nada, é lucro líquido. A alavancagem 
torna-se portanto muito atraente. E a tentação de exagerar na diferença entre o 
que tem no caixa e o que empresta torna-se muito grande. Sobretudo quando 
vê que outros bancos tampouco são cautelosos, e estão ganhando cada vez 
mais dinheiro. É uma corrida para ver quem agarra o cliente primeiro, pouco 
importa o risco. E os ganhos são tão estupendos... 

 

É precisamente disto que estou falando. Estas bolhas sucessivas e empilhadas são construídas de 
maneira errática por indivíduos que a rigor são não-indivíduos, movidos pela moda, que entendo 
aqui ser a esperança mais recente, mais up-to-date, de restabelecimento das qualidades da 
unidade original, conceito sobre o qual logo tratarei. 

Por ora é importante lembrar que estes indivíduos são aqueles presentes nos livros de 
Zygmunt Bauman ou, para dar um exemplo próximo, latino-americano, na literatura do escritor 
chileno Roberto Bolaño a respeito da situação de exclusão e desconcerto de que sofrem a maioria 
das personagens. Estudados por Chiara Bolognese, em artigo publicado pela Revista Itinerarios, 
do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia, eles se 

                                            
211  Diz ainda o Prof. Ladislau, no artigo já citado: “A Lehman, por exemplo, com alavancagem de 31 em 

2007, entrou numa corrida para reduzi-la e tentar evitar a quebra que acabou ocorrendo. (Business Week, july 28, 
2008, p. 27). A revista explica um mecanismo simples: se a instituição emprestou 150 bilhões sobre um capital de 
10 bilhões, portanto com uma alavancagem de 15, uma redução de 3 bilhões de capital próprio a obrigaria a reduzir 
a sua exposição em 45 bilhões (3 bilhõesx15) para manter a mesma alavancagem. Haja “liquidez”. No momento da 
quebra a Lehman tinha bilhões em cerca de um milhão de acordos de “derivativos” com cerca de 8 mil empresas, 
deixando os novos administradores bastante desorientados.  (Business Week, October 20, 2008, p. 34)”. 



 158

mostram como “individuos fantasmas, ya que son los más vagos y están siempre balanceándose 
entre la realidad y la imaginación de los demás protagonistas” (BOLOGNESE, 2007:73). 
Lipovetsky é brilhante ao analisar a sociedade pós-moderna, que entende ser a “segunda 
revolução individualista”, marcada pelo des-investimento (novamente o radical des) na esfera 
pública, dada a perda de sentido das grandes instituições coletivas diante do receio da teoria 
cultural, ao qual já me referi, de que qualquer meta-narrativa seria de forma absoluta o lugar da 
captura. Temos consequentemente, como sabemos, uma cultura aberta à base da regulação cool 
das relações humanas (tolerância e não diálogo, hedonismo, consumismo e não troca, educação 
permissiva e não limite dado com amor, liberação sexual e não vínculo, humor, aposta, 
sarcasmo, e não alegria, colapso entre palavra e ato, etc.).  

Como diz Bolognese sobre Bolaño, 
 

Los personajes ausentes y los cuerpos desdibujados representan la denuncia de 
la imposibilidad de la formación de la identidad en el universo actual. Son 
individuos que no han logrado encontrar en el mundo un sitio en el cual se 
puedan sentir tranquilos y protegidos y, tal vez a causa de ello, no se 
relacionan ni con las personas ni con los lugares. Siempre están de paso, o así 
quieren creer, viviendo en una atmosfera que parece una despedida continua: 
hicimos el amor pero fue como hacerlo con alguien que está y no está, alguien 
que se está viendo muy despacio y cuyos gestos de despedidas somos 
incapazes de descifrar” (BOLOGNESE, 2007:86). 

 
Capturado pela maior e mais autoritária das meta-narrativas, a do desenvolvimento e a da 
impossibilidade de ser o que é, o indivíduo, desqualificado como tal, pois des-envolvido e 
portanto desespeciado como mostra Jean-Pierre Lebrun, entrega-se à devoção monolítica de que 
a vida seria cruel e, por consequência, de que nada mais restaria a não ser cinismo, saque, medo, 
vingança e terror, que as paralisa ou as empurra para a subsunção do cidadão, através da 
linguagem trabalhada pelos aparelhos de captura comunicativo-financeiros criados pelo 
“branding da sedução, do excesso, da obsolescência, dos símbolos e dos artefatos” que 
certamente não irá sobreviver à “busca do significado, da ética, dos princípios e dos valores mais 
legítimos que irão sustentar a vida” (ALEGRIA, 2008). 
Para Castoriadis, o conflito não está entre os indivíduos e as sociedades, mas no fato da teoria 
opor a sociedade à psique, reduzindo ambas as categorias à instâncias estanques, o que reforça a 
necessidade, a qual pessoalmente dedico-me, da constituição de uma economia psico-política da 
comunicação (OURIQUES&VEIGA, 2008): 

 
Entendemos no NETCCON que estamos em relação experimental com a Natureza, como 
argumentam Prigogine & Stengers, e são dos valores sistêmicos que dela emanam que falam 
(Língua, Literatura, Audiovisual, ou seja, Comunicação e Cultura), a só tempo, (1) a metáfora da 
religião (como lembra tão bem Eugênio Trías), (2) a violência fundamentalista e (3) a 
experiência de comunicação (no sentido claro de Marcio Tavares d’Amaral) enquanto, 
comunhão (OURIQUES, 2002), re-vigor do fundamento do político (como defendido por 
Gruner), do vigor do humano, do vigor portanto da Cultura propriamente dita enquanto 
experiência não-dualista de Semelhança e Diferença, interdependência autopoiética 
(MATURANA) e compaixão, sem que esta última seja a ideologia perversa que gera a 
vitimização daquele que passa a ser o absoluto outro, em mais uma manifestação da segregação 
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de opostos que dicotomiza a realidade, já que de fato todos estão igualmente comprometidos (o 
algoz também é vítima e vice-versa) quando estão em regime de servidão [...].  
 
De acordo com Castoriadis, cometendo aqui um reducionismo extremo de sua imensa e 
complexa obra, a realidade psíquica (CASTORIADIS, 1975, pp. 426 e segs.) do indivíduo, é o 
imaginário radical que ele faz dele mesmo e que ocorre na unidade original com sua mãe, cujo 
primeiro nível é exatamente caracterizado por esta proto-representação que ele faz de si, 
representação primeira que responde ao princípio do prazer e assim caracterizará, desde então e 
para sempre, a psiquê durante toda a história psíquica de todo indivíduo. E, o que é mais 
importante, constituindo-se na matriz e modelo daquilo que será para sempre, para o indivíduo, o 
sentido.  
Ou seja, o que Castoriadis chama de mônada psíquica [claro, desdobrando-o da criação do 
conceito mônada (que vem do grego monas, unidade) por Leibniz], é este primeiro nó da psiquê 
sobre ela mesma; a primeira vez em que ela se fecha em imaginário radical e o indivíduo passa a 
constituir-se como tal, neste ato, feito por ele, diferenciado de sua mãe. Na alucinação do seio 
materno o lactante o percebe como se fora seu próprio corpo, e assim funda-se neste estado de 
comunhão integral, no qual o afeto é, imediatamente, representação de si e intenção de 
permanência a-temporal nesse estado, até que a separação do seio, a ausência dele, introduz o 
indivíduo na experiência da separação, dinâmica dual em que ele se constituirá (desde que 
flexione-se da dualidade à não-dualidade e assim continuamente, digo eu) autônomo.  
É interessante lembrar que este processo ocorre também de certa forma quando uma criança, por 
medida judicial, é afastada temporariamente dos pais. A família que cuidará dela, através do que 
é conhecido internacionalmente como “foster care”, torna-se responsável por ajudá-la a 
“desenvolver sua autonomia” (CABRAL, 2004:9; BRASIL, 2004:102-111), ou seja, em minha 
palavras, por mantê-la em contato com a unidade original. 
Atento ao fato de que este conceito de unidade original pode parecer abstrato, uma vez que a 
atividade de pensar não tem feito parte da maioria dos projetos pedagógicos e mediáticos, volto a 
lembrar que, em verdade, ele se dá para resolver um problema (para usar um termo estritamente 
filosófico), uma questão, que é sempre concreto. Acabamos de ver, comentando, a explicação 
cristalina de Dowbor: a bolha do sub-prime se dá pela vontade humana mono-direcionada para a 
acumulação de capital, que não seria um fim em si mesma como ainda o é neste caso, mas sim o 
meio da aquisição e contratação de produtos e serviços aos quais se atribuem as qualidades da 
unidade original. 
   Agora outro exemplo concreto da aplicabilidade do conceito envolvimento, aplicabilidade 
que encontro no trabalho de Sandra Korman Dib sobre o tema Trabalho como Envolvimento 
Subjetivo do Jovem em Cartografias Sustentáveis, tratado em em nossa mesa no Congresso 
Internacional Imaginário do Desenvolvimento/Envolvimento: “Enquanto os relatórios oficiais 
apontam para riscos econômicos, atestando que, em uma geração, o Brasil pode deixar de 
produzir R$ 300 bilhões em riquezas (aproximadamente 16% do PIB), em função da falta de 
desenvolvimento e aproveitamento adequados de jovens entre 15 e 29 anos no mercado de 
trabalho, pontua-se aqui riscos ainda maiores. Os riscos dos jovens não conseguirem se envolver 
profissionalmente, de não verem no trabalho uma potente forma de participação e 
comprometimento com as questões socioeconômico ambientais, de imaginarem cenários de 
futuro em que se asseguram a continuidade biográfica dos sujeitos. Arriscaria dizer que se trata 
de um risco de civilização”. 

Outro exemplo desta aplicabilidade concreta pode se encontrado no trabalho de Cristina 
Rego Monteiro da Luz na mesma e citada mesa: “entre o estudante em formação e a empresa de 
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informação está o formador, a universidade: ao descortinar-se o desenvolvimento da percepção 
empresarial e corporativa da função jornalística surge um novo parâmetro de exigência em 
relação ao indivíduo que empenha-se em cumprir, com compromisso ético, a transmissão 
fidedigna de informações. O compromisso ético estimula a tensão criativa, gera produção 
responsável de informações organizadas e estimula pautas comprometidas com o envolvimento. 
Se consideramos o jornalismo como o relato testemunhal fundante da realidade, o jornalista 
precisa ter o estímulo e a coragem para assumir-se como responsável pelo Imaginário para o qual 
ele contribui, o Imaginário do envolvimento.” 
Desdobrando a miríade de aplicações deste conceito de envolvimento para a superação do 
desafio da cidadania sustentável, é muito importante saber que Heloísa Buarque de Hollanda tem 
como seu mais recente projeto de investigações e intervenção social o tema A inclusão pela 
palavra: literatura e cidadania (HOLLANDA, 2008:5). Vejam: 

 
“Se na modernidade, a arte assumiu um forte papel crítico da sociedade 
burguesa, hoje a produção cultural não parece mais comprometida com este 
papel.  
Segundo os teóricos apocalípticos, a arte e a literatura hoje se vêm cada vez 
mais confinadas aos critérios do mercado e aos modelos globalizados da 
produção cultural.   

O panorama cultural globalizado parece apenas permitir a atuação do “autor global”, aquele que 
se identifica com a demanda do mercado local e/ou transnacional e se amolda segundo as regras 
do patrocínio ou do consumo. Os tempos de transgressão e de invenção no campo das artes e das 
letras, ao que tudo indica, já vão longe na História.  

Mas uma pergunta permanece no ar. Para onde se deslocaram as forças 
rebeldes dos anos 60 que colocaram a imaginação no poder?  

A respeito, ainda num primeiro mapeamento de material para pesquisa, a novíssima produção 
cultural da periferia aponta certas pistas irrecusáveis. A observação das políticas estéticas que 
conformam tanto as manifestações do movimento hip hop, quanto da literatura marginal (que 
não se confunde com a chamada literatura marginal dos anos 70) ou do conhecimento orgânico 
como é conhecida a produção intelectual vinda destes movimentos, mostram um alto grau de 
originalidade política e cultural e mesmo de agressividade crítica que sinaliza fortes mudanças. 
A profunda identificação dessa literatura com as comunidades de origem e a noção de que o 
empoderamento nos usos da palavra e do acesso à leitura são propulsores de inclusão, 
transformação social, estratégias de visibilidade e de geração de renda para seus “manos” mostra 
um novo comportamento pro-ativo ligado à produção cultural e, portanto, fortes sinais de  
reconfigurações em curso do que se conhece hoje como função social da arte.”  

 
Para que fique ainda mais clara a importância da construção de um conceito para a superação de 
um problema, sabemos hoje a importância decisiva que tem o diálogo entre as civilizações -o 
diálogo multicultural. Neste contexto, é claro o papel extremamente delicado que a tradução tem 
para a aproximação entre os indivíduos e entre as culturas, o que repercute diretamente no futuro 
das novas gerações, no futuro dos negócios, no que o ser humano vai fazer com o que foi feito 
dele até aqui, parafraseando Sartre. Disto ninguém duvida. 
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Vejamos o que nos diz sobre o problema da tradução um outro polonês que também adotou o 
Brasil há muitos anos (Dowbor também o é), Henryk Siewierski212, responsável por boa parte da 
literatura polonesa traduzida no Brasil e também responsável pelo principal da divulgação e 
discussão do Brasil e da literatura de língua portuguesa na Polônia, e foi diretor do Instituto de 
Letras da UnB e diretor da Editora da UnB. Ele integra este grupo seleto de intelectuais 
estrangeiros que tendo adotado nosso país já adultos, como o fizeram por exemplo também Paulo 
Ronái, Anatol Rosenfeld e o citado Ladislau Dowbor, contribuem de maneira consistente, e 
pode-se dizer mesmo histórica, para a formação e a renovação de nossa cultura.  
Em entrevista concedida a Andréia Guerini e Walter Carlos Costa para o Cadernos de Tradução, 
da Universidade Federal de Santa Catarina, Siewierski deixou claro que para traduzir um texto 
para uma língua “não-materna” “é preciso querer nascer nela, ou seja nascer mais uma vez numa 
outra língua [o grifo é meu] e [só] assim você não pode tratá-la simplesmente como madrasta ou 
uma estranha”. 
Traduzir é portanto falar de dentro de uma nova língua-mãe, para a qual precisa-se re-nascer, o 
que só é possível re-nascendo nela,  engajado na unidade original, a única via capaz de permitir 
ao indivíduo falar a própria voz, que é ao mesmo tempo a voz da mãe.  
De acordo com Alain Didier-Weill, é “nesse tempo originário em que advém o inconsciente, a 
nosso ver, quando o puro som musical da voz materna é interpretado e recebido pelo ouvinte 
original que é o infans [...]” (DIDIER-WEIL, 1999:150). Ou como podemos dizer, citando 
livremente um provérbio sufi: “Repetirei este Surat (capítulo do Alcorão) até que ele seja dito 
pela voz do próprio Anjo que a sussurou no ouvido do Profeta”.  

 Este conceito tem tal aplicabilidade prática que hoje o Poder Judiciário tende cada vez 
mais a conceder indenizações a filhos cujos pais os desprezaram na infância: 

 
“De acordo com Francisco Amaral, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da UFRJ, 
vários dispositivos legais –da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente- se 
não estabelecem expressamente o dever do afeto, geram a presunção de sua imprescindibilidade 
no processo educacional de uma criança, principalmente no que diz respeito à saúde mental: “Se 
esse dever não é cumprido, pode configurar-se no chamado dano moral, que leva à 
responsabilidade civil, isto é, o dever de indenizar, explica o especialista.”213  

 
 

Imaginem então a importância do envolvimento para que integrantes e gestores de redes e de 
organizações dos três setores, educadores, comunicadores, políticos, artistas, etc., possam colher 
resultados efetivos em suas intenções de ajudar a gerar cidadania.  

                                            
212 Conforme diz Walter Carlos Costa, da UFSC: “No diálogo Brasil-Polônia, Henryk tem a peculiaridade de 

atuar nos dois sentidos. Se ele, sozinho, é responsável por boa parte da literatura polonesa traduzida no país, é 
também responsável pelo principal da divulgação e discussão do Brasil e da literatura de língua portuguesa na 
Polônia. Ao mesmo tempo em que traduz autores como Bruno Schulz para o português, traduz para o polonês 
Fernando Pessoa (Mensagem acaba de sair na Polônia, em uma tradução que ele foi limando durante décadas) e 
assim como escreve um manual de literatura polonesa em português, escreve sobre a Amazônia em polonês. 
Finalmente, Henryk já orientou cerca de três dezenas de dissertações, teses e trabalhos de iniciação científica sobre 
temas de teoria literária, tradução, literatura comparada e literatura brasileira, sempre a partir de uma perspectiva 
mundial, e que sabe ser simultaneamente cultural e estética” (GUERINI, Andréia e COSTA, Walter Carlos, 2005). 

213 PEREIRA, Rafaela. O valor de um afeto. In Jornal da UFRJ, Coordenadoria de Comunicação Social da 
UFRJ, Abril de 2008, p.28.  
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Costumo mostrar como na fala da mídia esta experiência de unidade original da mônada 
psíquica marcará o indivíduo -e assim as sociedades- em sua busca pelos valores da inclusão, dos 
direitos humanos, do direito à comunicação, enfim de todos os direitos de que falam as 
condições concretas em vigor no envolvimento original; uma vez que o indivíduo nele nasceu; 
nele proto-dobrou-se sobre si; nesta experiência de incluído in totum na totalidade aberta. Um 
com ela.  
Entendido isto, pode-se compreender melhor porque hoje no universo descentralizador da web 
experimenta-se “a diversidade de experiências da escrita e da arte coletiva que visam 
especificamente a discussão da idéia moderna de hipervalorização da figura autoral, agora 
considerada como autoritária e, sobretudo, duvidosa (no sentido de que toda criação é social e 
culturalmente gestada) (HOLLANDA, 2008:3): toda criação é sempre coletiva, sistêmica, inclui 
aquele se pensa estar ausente, o “autor ausente” (id.).  
Será portanto ao experimentar a separação da mãe, este co-autor ausente quando já se é adulto, 
ao experimentar o mergulho na pulsação diferenciada da dualidade (eu e o outro), que o 
indivíduo permanece necessitando, de forma vital, das qualidades da não-dualidade (eu sou o 
outro), que lhe foram e são ainda recusadas pelo ideário moderno e pós-moderno da dissolução 
do sujeito, do perspectivismo e do niilismo e porém são amplamente prometidas, e supostamente 
garantidas pelo jornalismo, pelo marketing e pela publicidade capturados pelo consumo. Esta 
palavra que em si mesma, etimologicamente, fala de suas conseqüências, uma vez que nada diz 
de troca, de interação, mas diz apenas de usar até o fim, tirar de, e até mesmo de desperdiçar: 
Na língua inglesa, por exemplo, consumir aparece por volta de 1380, vindo do latim consumere, 
já tendo o significado de to use up, eat, waste. 
Em minha tese de doutoramento, e em várias oportunidades desde então, mostrei e venho 
mostrando exaustivamente centenas de exemplos da mídia nos quais pôde-se e pode-se verificar 
facilmente como as qualidades atributadas aos produtos e serviços nada ou pouco têm a ver com 
eles. Estas qualidades atributadas dizem sim respeito à unidade original, isto é, ao acolhimento, 
à inclusão, ao reconhecimento, à potência, à aceitação, ao carinho, ao toque quente, macio e 
acolhedor, à confiança (OURIQUES, 2006d), à perspectiva de vida, à segurança, à capacidade 
de comunicação, à garantia de futuro, à amizade sólida, à tradição, à nobreza, enfim, a todos os 
valores sintomaticamente desacreditados na pós-modernidade que realimenta assim o 
consumismo, este estado de perversão, para usar um conceito de Charles Melman [cujas 
repercussões para a Comunicação, a Cultura e a Gestão trato em profundidade em outro lugar 
(OURIQUES, 2006c)] através de sua já citada devoção à tecnologia. 
Voltando a Castoriadis, ele mostra que a raiz psíquica do ódio é basicamente o ódio àquele que o 
indivíduo concebe como “mundo exterior”, inicialmente  representado pela mãe, o primeiro 
objeto (fusional e separado a um só tempo) que anuncia ao infans que ele é outro. Na medida em 
que tal separação age diretamente sobre a condição monádica, esta separação torna-se o 
dispositivo através do qual o ódio psíquico se manifesta: tanto o ódio que se dirige ao outro real, 
o ódio do outro real, quanto o ódio de si como outro.  

Como diz o psico-sociólogo Rafael Miranda,  
 

“ese estado escindido entre amor y odio, entre repetición y creación, entre ser y 
a-ser, será un estado ante cuya condición la institución social, debe casi 
necesariamente ponerse por encima. Ponerse por encima, gracias a la 
identificación de sus orígenes con los orígenes del “mundo”. “El Mundo” en 
tanto que “creación” de una vez y para siempre, por parte de una instancia 
extrasocial y establecimiento de la prohibición de todo cuestionamiento ultimo 
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al respecto. La noción de ocultamiento de la auto-creación de la sociedad, por 
la vía de la meta-norma, viene aquí a condensar la forma en que la clausura 
como sentido, cobra su vigencia en el imaginario social que constituye la 
"realidad" de cada institución social” (MIRANDA, 2005). 

 
Por isto é que indivíduos autônomos, que criam sociedades autônomas, livres das mediações 
culturais e sócio-educacionais de captura precisam auto-examinar-se vigorosa e continuamente, 
portanto exercerem a política da autonomia,  e engajarem-se assim na reflexão crítica, 
exercitarem o que em termos budistas chama-se meditação analítica e o que Micea Eliade, como 
referenciado no início deste artigo, chama de descondicionamento promovido pelo pensamento 
indiano, e que na Gestão da Mente Sustentável® e na Desobediência Civil Mental chamo de 
observação do fluxo dos estados mentais.  
Para Castoriadis é impossível uma sociedade autônoma se o indivíduo não se interroga a respeito 
de seus motivos, das razões de sua ação, de suas tendências profundas e sedimentadas. Por isto a 
questão não é que todo indivíduo faça psicanálise. Mas que haja uma reforma do sistema 
educacional, político, mediático, organizacional e das redes no sentido de que os indivíduos 
sejam capacitados e estimulados a manterem-se em auto-crítica e em crítica à sociedade. 

 
Envolvimento, amor e potência de cidadania 

Como se sabe, o biólogo chileno Humberto Maturana logrou repercussão mundial ao criar os 
conceitos biologia do conhecimento e biologia do amor.  Em um de seus livros, escrito com 
Verden-Zöller, Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano, ele aborda em síntese três 
questões diretamente conectadas com o nosso problema, nossa questão aqui: (1) a origem da 
cultura patriarcal européia, da qual somos herdeiros; (2) as relações entre mãe e filho, lembrando 
que eles as ampliam para as relações entre função-mãe e filho; e (3) os fundamentos da 
democracia a partir do conceito biologia do amor.  
Maturana e Verden-Zöller entendem a democracia como uma forma de convivência passível de 
ser de fato vivida apenas entre indivíduos adultos que tenham vivido na infância relações de total 
aceitação materna. Ou seja, articulando-os com Castoriadis, na experiência de envolvimento 
total.  

É nesta linha que Maturana vai mostrar que o fundamento da vida não é a competição, 
mas sim o amor, que mantém os organismos juntos pelo prazer de estarem envolvidos uns com 
os outros, como citei em outro lugar (OURIQUES, 2003:262): 

  
“os sistemas vivos podem interagir uns com os outros recorrentemente. Se o 
fazem, suas derivas estruturais ontogênicas, isto é, os trajetos seguidos por suas 
contínuas mudanças estruturais, seguem trajetos contingentes com suas 
interações recorrentes, e suas ontogenias se tornam co-ontogenias ou derivas 
estruturais co-ontogênicas. Em decorrência disto, um observador pode ver 
coordenações de ações que, se forem coordenações recorrentes de ações sobre 
coordenações de ações, se tornam linguagem”. 
 

E prossigo com o pensamento de Maturana, como o fiz lá, dada sua potência para gerarmos 
cidadania: 

“A recorrência de interações na espontaneidade do prazer, sem justificativas, é 
o fenômeno da socialização. […] os fenônemos sociais são fenômenos de 
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coexistência que ocorrem quando os sistemas vivos interagem de forma 
recorrente uns com os outros no fluir de seu viver, apenas porque isso lhes 
acontece na sua conservação da organização e da adaptação. Além disso, 
afirmo que essa espontaneidade da recorrência de interações entre os sistemas 
vivos é expressão de sua congruência estrutural em suas circunstâncias: dois 
ou mais sistemas vivos começam a interagir recorrentemente uns com os 
outros porque eles espontaneamente se encaixam nas dimensões dos domínios 
nos quais suas interações ocorrem” (OURIQUES, 2003:263). 
 

É neste exato sentido que vemos a importância anteriormente citada de um entendimento 
epistemologicamente não-dualista do conceito envolvimento, por sinal já também recomendado 
em outras palavras pelo Núcleo de Estudos do Imaginário da UFPE. Assim o envolvimento pode 
ser sim entendido como um outro nome do amor: envolvimento é este encaixe dinâmico, 
espontâneo e recíproco que possibilita as interações recorrentes, a formação da unidade-
multiplicidade, da adaptação recíproca ao longo da história ontogênica dos sistemas vivos. 
É assim que o envolvimento é a condição verdadeira e desinteressada da interconexão, do 
diálogo, que nada tem a ver com a dominação de um sobre o outro, seja este um as elites, o 
proletariado ou o precariato, como querem Hardt e Negri ao defenderem o domínio do comum, 
uma vez que todos somos potencialmente humanos e sem alianças verticais não podemos chegar 
aonde queremos: ao vigor da cidadania sustentável. Como lembra Eagleton, “os ricos precisam 
de mais descontinuidade em suas vidas, enquanto os pobres de mais estabilidade. Os ricos não 
tem futuro porque têm presente demais, enquanto os pobres não tem futuro por terem presente de 
menos. Nenhum dos dois, portanto, pode fazer uma narrativa satisfatória de si mesmo” 
(EAGLETON, 2005:250). 
É assim que envolvimento é outra coisa que a dominação. É a entrega. É a não-interpretação do 
que está acontecendo. Quando interpretamos nos separamos do ato, tornando-o objeto. Sentimos 
como dominando o ato. Manipulando-o. Por isto insisto no não-dualismo. Como diz também 
Eagleton, “só posso saber quem sou, ou o que sinto, ao partilhar de uma linguagem que nunca é 
posse pessoal minha. São os outros os guardiões do meu senso de identidade. [...] É somente no 
falar compartilhado com eles que posso vir a significar o que quer que seja” (EAGLETON, 
2005: 286).  

No mesmo sentido, para Maturana, a competição não é o fundamento do humano, mas 
sim a colaboração, uma vez que a linguagem, que como vimos nos funda, é inequivocamente 
colaborativa. De maneira que é um contra-senso, iminência do colapso psicótico (MELMAN, 
2003), usar a linguagem para estimular a competição... 

 Como diz Maturana, 
 

“O amor é a condição dinâmica espontânea de aceitação, por um sistema vivo, 
de sua coexistência com outro (ou outros) sistema(s) vivo(s), e [é](…) um 
fenômeno biológico que não requer justificação: o amor é um encaixe 
dinâmico recíproco espontâneo, um acontecimento que acontece ou não 
acontece. (…) o amor é o fundamento do fenômeno social e não uma 
consequência dele, e (…) os fenômenos sociais, em um domínio qualquer de 
interações, duram somente enquanto o amor persistir nesse domínio” 
(OURIQUES, 2003:264): 
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 Com Augusto de Franco, em seu longo e excelente estudo Uma teoria da cooperação 
baseada em Maturana, diz Maturana agora o que é a linguagem: 
 
“Estamos acostumados a considerar a linguagem como um sistema de comunicação simbólica, 
no qual os símbolos são entidades abstratas que nos permitem movermo-nos num espaço de 
discursos, flutuante sobre a concreção do viver, ainda que o representem. Eu sustento que tal 
visão surge de uma falta de compreensão da linguagem como fenômeno biológico. Com efeito, a 
linguagem, como fenômeno que nos envolve como seres vivos e, portanto, como um fenômeno 
biológico que se origina em nossa história evolutiva, consiste em um operar recorrente, em 
coordenações de coordenações condutuais consensuais. Disso resulta que as palavras são nodos 
de redes de coordenação de ações, não representantes abstratos de uma realidade independente 
de nosso quefazer. É por isso que as palavras não são inócuas e não dá no mesmo que usemos 
uma ou outra numa situação determinada. As palavras que usamos não revelam apenas nosso 
pensar, mas projetam o curso do nosso quefazer. Ocorre que o domínio em que se dão as ações 
que as palavras coordenam não é sempre aparente em um discurso e há que esperar a sucessão do 
viver para sabê-lo. Porém, não é isso que quero destacar, e, sim, o fato de que o conteúdo do 
conversar em uma comunidade não é inócuo para essa comunidade, porque arrasta o seu 
quefazer... Os seres humanos, somos o que conversamos: esse é o modo como a cultura e a 
história se encarnam em nosso presente. [Por exemplo] o conversar as conversações que 
constituem a democracia é o que constitui a democracia. De fato, nossa única possibilidade de 
viver o mundo que queremos viver é imergindo nas conversações que o constituem como uma 
prática social quotidiana...” (FRANCO, 2006a). 

 
 Assim, para Maturana, a democracia é uma possibilidade de aumentar a brecha na cultura 
patriarcal. Esta brecha que é ruptura radical das conversações de hierarquia, autoridade e 
dominação, potencializada pelas redes virtuais auto-conscientes, que constrói relações de 
parceria -conexões horizontais, digo eu rizomáticas como mostravam Deleuze e Guatarri, entre 
indivíduos, grupos, redes, comunidades, movimentos e organizações- capazes de alterar a 
dinâmica até então prevalecente, ou como diriam outros na tradição gramsciana,  até então 
hegemônica.   
 Se a democracia está fundada no princípio de que é possível aceitar a legitimidade do 
outro, em outras palavras, de que é possível construirmos de maneira cooperativa projetos 
comuns de convivência, isto só é possível, articulando aqui então Castoriadis e Maturana de uma 
maneira mais profunda, e talvez mais clara para quem vem pacientemente seguindo a nossa linha 
de argumentação, quando o indivíduo, pleno em sua formação psíquica da experiência do 
envolvimento com sua mãe, ou com sua função-mãe, constitui-se como outro na experiência de 
envolvimento.  
 A democracia primeira, a cidadania primeira e sustentável, é justamente a imersão na 
relação democrática mãe-filho. Quando este conhece a experiência de dobrar-se sobre si, de 
tornar-se outro em um ambiente de aceitação, de interdependência, de diálogo, de conversa, ou 
seja, de envolvimento, constituindo-se portanto como o outro da mãe, da função-mãe, sem que 
tal ocorra em um ambiente de violência ou de ruptura brutal, que geram, como bem nos mostra a 
psicanálise desde Freud, graves prejuízos para a consolidação do narcisismo secundário,  este 
outro nome da dobra primeira sobre si. 
 Ao contrário da autocracia, em que a forma dominante de regulação do conflito passa 
necessariamente pela negação do outro através da violência, da coação e da coerção, a 
democracia é, como entende Maturana, uma co-inspiração através da qual são construídos 
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acordos públicos entre pessoas livres e iguais, imersas no que ele chama de processo de 
conversação, só passível de se realizar na aceitação do outro como um indivíduo livre e um 
igual: tal e qual a constituição da mônada psíquica se dá na imersão na unidade original.   
 Hannah Arendt já havia reconhecido essa ruptura com a autocracia que representou a 
introdução da democracia pelos gregos, a partir da conversação que aceita o outro e não da 
violência e da coação que o exclui. Por isso, diz ela (FRANCO, 2006b),  
 
"a polis grega trilhou um outro caminho na determinação da coisa política. Ela formou a polis em 
torno da ágora homérica, o local de reunião e conversa dos homens livres, e, com isso, centrou a 
verdadeira 'coisa política' -ou seja, aquilo que só é próprio da polis e que, por conseguinte, os 
gregos negavam a todos os bárbaros e a todos os homens não-livres- em torno do conversar-um-
com-o-outro, o conversar-com-o-outro e o conversar-sobre-alguma-coisa, e viu toda essa esfera 
como um símbolo de um peitho divino, uma força convincente e persuasiva que, sem violência e 
sem coação, reinava entre iguais e tudo decidia (Arendt, 1950: frag. 3c)”.   

 
 Por isto, bem sabemos, a democracia surgiu na ágora, na praça onde estava o mercado 
das cidades-estado gregas. Lá os cidadãos conversavam de fato e de forma crescente a respeito 
das questões que moviam a comunidade, o que fez com que estas questões se tornassem 
entidades passíveis de serem observadas, e,  mais importante ainda e como desdobramento 
natural deste exercício tensional porém não-violento,  sobre as quais se podia atuar, uma vez que 
elas passaram a ter existência objetiva em um domínio independente.  
 Ou seja tornaram-se "públicas" através das conversações, do envolvimento com elas, e 
assim não mais apropriáveis apenas pelo soberano. Nascia assim a democracia como uma rede 
compactuada de conversações, tão mais efetiva e assim tão mais democrática, repito, quanto os 
falantes forem falantes de si, falantes de sua diferença.  Envolvidos consigo mesmos, esta 
condição obrigatória para estar-se, como vimos até aqui, envolvido com o outro. E, assim, mais 
colaborativos e portanto aptos para, em rede, transformar a realidade através do vigor da 
cidadania sustentável.  
 

Conclusão 
A construção não-dualista do conceito de envolvimento permite o vigor da Cidadania, das 
Políticas Públicas Sociais, dos Direitos Humanos, do Direito à Comunicação, da 
Responsabilidade Socioambiental. Como vimos, é o envolvimento da função-mãe com o filho, o 
envolvimento do indivíduo com si, o envolvimento de cada gestor de rede, de ong, de “coisa 
pública” e de organização privada, com os pensamentos, os perceptos, as percepções, os 
sentimentos e os afetos que o movem, que tranforma a realidade.  
É a intensidade perceptiva crítica em relação a si, em relação aos seus estados mentais, que 
permite escapar das características da economia psíquica pós-moderna que reduziram a 
complexidade do real (e nele a do indivíduo) ao reconhecimento pelo outro, ao teatro de 
vaidades em todos os grupos e comunidades. Assim temos a palavra quente214, vívida, 
transformadora, agregadora, vinculante, de auto-estima, de colaboração, que potencialmente 
pode ser amplificada pela gênese maquínica, de maneira a que este momento cultural no qual a 

                                            
214 Referência ao projeto do SESC Nacional de mesmo nome, no qual pensadores, artistas, lideranças, 

músicos, etc, tratavam cada um de uma palavra ressignificando-a junto ao público, na linguagem que considerassem 
própria. Coube-me a palavra janela. 
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tekné (técnica) tornou-se o próprio logos (conhecimento), possa ser o que já muitos estão 
fazendo: de fato, um mundo novo. 

Este é um trabalho muito difícil. O mais difícil dos trabalhos. Como diz Terry Eagleton,  
 

“a Natureza é muito mais flexível que a cultura. Provou-se muito mais fácil 
remover uma montanha do que mudar valores patriarcais. A clonagem de 
ovelhas é uma brincadeira de criança quando comparada com a tentativa de 
persuadir chauvinistas a abandonar seus preconceitos. Crenças culturais 
intimamente associadas a medos relativos à auto-identidade, e não apenas da 
variedade fundamentalista, são muito mais difíceis de derrubar do que 
florestas” (EAGLETON, 2005:80). 

 
Mais adiante nos diz ele: 
 

Se, com muita freqüência, conhecer o mundo significa atravessar complexas 
camadas de autodecepção, conhecer a si mesmo envolve ainda mais disso. 
Somente pessoas excepcionalmente seguras poderiam ter a coragem de se 
confrontar dessa maneira, sem racionalizar o que desenterram e nem se deixar 
consumir pela culpa estéril. Se alguém certo de estar recebendo amor e 
confiança pode alcançar essa espécie de segurança. Essa é outra conexão 
existente entre conhecimento e valor moral. Dado que o medo é uma das 
nossas condições naturais, homens e mulheres só podem dar-se a conhecer 
verdadeiramente àqueles a quem amam e em quem confiam” (EAGLETON, 
2005:187-8). 

 
O envolvimento é portanto nodo-chave das redes de coordenação de ações amorosas, inclusivas. 
Capaz de, in-corporado pelo indivíduo, em um exercício de lembrança socrática da unidade 
original em que constituiu sua mônada psíquica, fazer avançar cada vez mais a eficiência 
inovativa da economia, nestes tempos de culturalização da economia e da cultura da produção, 
nos quais, como verificaram Ronaldo Lemos e Oona Castro, “já que mesmo estimulando o 
surgimento de novos ritmos e segmentações [...], estas inovações são cada vez mais capturadas 
pelos agentes principais da estrutura do mercado, cada vez mais controladas pelas grandes 
aparelhagens” (LEMOS e CASTRO, 2008:203). 

Neste sentido é que sustentamos no Núcleo de Estudos Transdisciplinares de 
Comunicação e Consciência-NETCCON um programa de investigações sobre as relações entre 
Comunicação, Estados Mentais e Ação no Mundo, que já criou as disciplinas de Linguagem 
Gráfica (1990), para investigar as relações entre imagem e consciência, Construção de Estados 
Mentais Não-violentos na Mídia (2005), Construção de Utopias: a questão dos estados mentais e 
de novas práticas teatrais e comunicacionais (2006) e Jornalismo de Políticas Públicas Sociais 
(2007), esta em convênio com a Agência de Direitos da Infância-ANDI. 
Como diz Luiz Felipe Silvério Lima em sua investigação sobre Padre Antônio Vieira: Sonhos 
Proféticos, Profecias Oníricas, “só sonha com o futuro quem cuidou do presente e do passado, 
só pode cuidar do presente e do futuro quem sonhou no passado” (LIMA, 2000), pois sem 
envolvimento a diversidade transforma-se apenas na celebração do fragmento, dramaticamente 
destrutiva até o ponto da opção criminal cometida por indivíduos, redes, organizações, nações e 
corporações dado o baixo auto-controle da vontade (GOTTFREDSON & HIRSCHI, 1990), o 
que acaba por instaurar o Império do Mal (AMARAL, 2006): aquele cuja referência é a 
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irreferência generalizada e por isto produtor de insustentabilidade, irresponsabilidade, exclusão 
social, corrupção, abuso, guerra, delinquência, assassinato, invasões em nome da democracia, 
separação, etc. 

Como mostrou Henryk Siewierski em 2006 na Academia Brasileira de Letras, ao tratar 
das relações entre a Polônia e o Brasil, “as relações entre os países ao nível da palavra, da arte 
poética, da literatura, envolvem muito mais do que o extrato linguístico ou sistema semiótico 
literário [...] e “são, antes de tudo, relações ao nível do coração: coração transplantado nas 
traduções, coração atravessando mares e oceanos, coração herdado [...] [porque] o mundo é 
vasto, mas o coração pode ser mais vasto ainda, e mesmo que seja pequeno, muito pequeno, ele 
pode crescer”.  
Vou nos aproximar agora do final deste artigo lembrando com Siewierski o que disse Carlos 
Drummond de Andrade no poema Mundo Grande, publicado aqui no Rio no livro Sentimento do 
Mundo em 1940, na época em que chegavam os poetas poloneses, refugiados de guerra. Afinal , 
pergunto eu, somos ou não somos também hoje refugiados de guerra, de guerras empilhadas em 
seus horrores que continuam a se multiplicar como se tal fosse a natureza humana?   
“(...)  
Meus amigos foram às ilhas. 
Ilhas perdem o homem.  
Entretanto alguns se salvaram e 
trouxeram a notícia 
de que o mundo, o grande mundo está crescendo todos os dias, 
entre o fogo e o amor. 
 
Então, meu coração também pode crescer. 
Entre o amor e o fogo, 
entre a vida e o fogo, 
meu coração cresce dez metros e explode. 
– Ó vida futura! Nós te criaremos.” 
 
 Sim, te criaremos, mas... como disse Mircea Eliade, apenas quando construirmos o 
“perfeito domínio de si mesmo, que é o primeiro passo para o domínio mágico do mundo” 
(ELIADE, 1996:295). Mudar o mundo é envolver-se consigo mesmo, tenho a esperança de tê-lo 
mostrado aqui; é acentuar em si, com traços de positividade, a fala retórica e técnica.  
Como diz um antigo provérbio hindu, “quando eu não sei quem eu sou, eu sirvo a você, quando 
eu sei quem eu sou, eu sou você”. Envolver-se consigo, portanto, é responsabilizar-se por si, que 
é também não-dualisticamente o outro. É isto que nos ensina a crise socioambiental: a 
necessidade de eliminar as impregnações, os resíduos, as latências insustentáveis das palavras, 
estas que são, vimos com Maturana, “nodos de redes de coordenação de ações, não 
representantes abstratos de uma realidade independente de nosso quefazer”. É, de fato, e afinal, 
possuir algo; ter algo. Escapar da captura pelo dualismo do Ter ou do Ser; e Ter a si. Ser, com 
Castoriadis, autônomo, ter, com Castoriadis, autonomia, que é sempre, uma criação coletiva, em 
rede, experiência psico-social. E aí, sim, “- Ó vida futura! Nós te criaremos”. 
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José Valter Pereira (Valter Filé∗ - UFRRJ) 
 
Inicio de conversa 
 

O samba para mim representa minha própria vida. 
Eu sou uma pessoa que vivo, sobrevivo exclusivamente do samba. 

No samba eu fiz meus amigos, no samba eu encontrei minha profissão, 
Encontrei minha maneira de ser, de me expressar. 

Através do samba eu mostro mais quem eu sou... 
O samba é a minha maneira de falar, o samba é minha própria vida  

o samba é tudo pra mim. 
(Serginho Meriti) 

 
Minhas movimentações, estudos e pesquisas em educação sempre estiveram, de alguma maneira, 
interessadas pelos encontros e as diferenças. Interessam-me as apostas que nós, seres humanos, 
fazemos nos jogos de alteridade, nas relações interculturais.  Em tais movimentações, tem-me 
ajudado o samba.  
O samba, não apenas como gênero musical, como produto simbólico do mercado, mas como 
signatário das práticas culturais, principalmente de negros e pobres. Práticas culturais, criações 
simbólicas que possibilitaram outros discursos sobre a cidade do Rio de Janeiro, para além dos 
discursos hegemônicos de uma cidade que no início do século XX - que é quando se considera o 
aparecimento do samba na sua forma mais urbana e de sua entrada no mercado - materializava 
seu projeto de europeização, de ‘embranquecimento’ e suas políticas de intervenção no espaço 
urbano, na organização da cidade. 
Samba que exalta a cidade do Rio de Janeiro. Cidade que durante o dia tenta se esquivar de 
determinadas figuras, de determinadas situações. Cidade que à noite acolhe outros personagens, 
outras possibilidades. O mesmo Luiz Grande, compositor que vivia seu dia como taxista e 
tentava disfarçar quando um passageiro cantarolava, junto com o som do rádio, alguma música 
de sua autoriaii, à noite ocupava a cidade de outra maneira. Era o sambista, o compositor que 
junto com seus amigos animavam várias rodas-de-samba, reabilitando outras possibilidades para 
suas vidas e para a própria cidade.  
O samba, então, está sendo entendido como um circuito comunicativo, aproveitando-me desta 
noção trabalhada por Paul Gilroy (2001) para tratar das questões dos negros espalhados pelo 
mundo e suas dificuldades em relação ao espaço em decorrência do desterro, da dispersão, das 
descontinuidades e deslocamentos.  
Se conflito entre a fixação em uma terra “própria” e a volta a uma nação originária tem gerado 
muitos problemas, a dificuldade de pensar a questão do espaço, segundo Gilroy, é transposta 
quando esse conceito é pensado em termos de um circuito comunicativo. Segundo o autor, tal 
circuito foi o que capacitou as populações da diáspora, dispersas, a conversar, interagir e mais 
                                            
 

 
∗ Pesquisador da memória do samba carioca, professor adjunto do Instituto Multidisciplinar/UFRRJ, membro 

dos grupos de pesquisa: Estudos culturais em educação e Grupalfa – Grupo de pesquisas Alfabetização dos alunos e 
alunas das classes populares. valterfile@yahoo.com.br 
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recentemente até a sincronizar significativos elementos de suas vidas culturais e sociais (p: 20). 
Ou seja, o circuito comunicativo como metáfora de espaço ajuda a superar a dificuldade de 
pensar  um lugar próprio.   
No caso do samba a idéia de circuito comunicativo ajuda a pensar na articulação, no processo de 
sociabilidade, nas negociações entre negros e pobres. Um intenso movimento de identificações, 
estranhamentos e trocas simbólicas. O samba como circuito comunicativo tem alimentado 
conversas entre grupos culturais e sociais diferentes e oferece as marcas destas movimentações 
como contaminação, no terreno de um poder hegemônico. 
Neste sentido, o samba disponibiliza elementos para compreendermos melhor como 
fizeram/fazem os negros para sobreviver no mundo preparado para os brancos, negociando 
sentidos tanto inter como intra-grupos. Estes encontros, tanto intra como interculturais, estas 
interações sociais não significam a concretização do paraíso da convivência, tampouco apagam 
as tensões, os conflitos e os preconceitos raciais. Mas podem, sim, nos dar pistas das muitas 
ambigüidades, dos paradoxos e das contradições da situação racial do Brasil.  
 
O samba, a partir das práticas de sua “gente”, abriga saberes que, muitas vezes, conflituam com 
outros saberes, com outras formas de cultura, de produzir conhecimento, principalmente, no 
sistema escolar. Se não conflituam e se submetem, facilmente ganham a simpatia, podendo, 
inclusive, ganharem lugar nas estantes associadas à “cultura popular” e ao folclore. Coisas que 
devemos reverenciar – como reverenciamos os mortos – principalmente para demonstrar nossa 
tolerância. Mas, ao conflituarem com saberes tidos como “oficiais”, muitos desses saberes são 
desviados, subestimados, desdenhados. 
Meus interesses pelos saberes produzidos por homens e mulheres que viveram/vivem suas vidas 
atravessadas pelo samba, não é para produzir um acirramento de possíveis conflitos com outros 
saberes. Interessa-me, sim, questionar as hierarquizações, as exclusões, as desconsiderações. 
Pretendo, ao convocar os saberes produzidos dentro do samba, oferecer outras possibilidades de 
ampliarmos nossa capacidade de dar respostas aos diferentes desafios da com-vivência, das 
relações interculturais, dos jogos de alteridade.  
Creio que nos encontros na diferença situam-se grandes problemas educacionais e pedagógicos. 
Problemas advindos, muitas vezes, da insistência de muitos projetos e praticas pedagógicas na 
invenção dos alunos e dos professores: em suas carências, em suas brutalidades, em suas 
insuficiências. Tais projetos educacionais e práticas pedagógicas, mesmo que não se assumam 
assim, acabam instituindo-se como catequese, como projeto civilizatório em que uma única 
matriz cultural serve de referencia. 
Então, minha tentativa, neste texto, é uma aproximação com o samba, a partir de histórias 
contadas e cantadas pelos compositores.  
Talvez, essas histórias possam nos inspirar para pensarmos sobre outras possibilidade de 
produção de conhecimentos. Histórias que podem nos dar indícios daquilo que, para viver pela 
noite, essa gente, certamente, teve que desenvolver. Saberes não mais baseados, apenas, na 
visão, mas em todo o corpo. Maneiras de pisar, de medir os passos pela madrugada; de saber 
chegar num determinado pedaço e de saber sair. Até porque, se à noite todos os gatos são pardos, 
a visão não vai conseguir muito, aí.  
A estes que vivem pela noite podemos admitir que vivem vidas diferentes daquelas que vivem 
durante o dia, onde muitos tornam-se invisíveis.  
Ao que estamos chamando de saberes noturnos, não caberá aqui um trabalho de dissecação, de 
enumeração, de enunciação, de definição de tais saberes. Este texto destina-se, na melhor das 
hipóteses, a exalar minhas intuições e disponibiliza-las a outras intuições.  
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A peleja do diabo contra o dono do céu  
 
“Para além de uma poderosa visão diurna que aniquilaria o medo do 
desconhecido, do noturno da vida, o artista visa transfigurar essas imagens e sensações 
em novas ilusões, como nos sonhos em que nossas angústias e temores se transformam 
em visões e imagens oníricas que nos ensinam e iluminam as nossas vidas apesar da 
escuridão que nos cerca.” 
(Tony Hara) 
 
Meu convite, ao sugerir colocar atenção  nos saberes noturnos,  é para tentarmos ampliar nossas 
considerações quanto à produção de conhecimentos, principalmente nos encontros interculturais.  
Estou considerando como noturnos os saberes produzidos pelos seres que habitam à noite. Mas 
não, apenas, a noite entendida como intervalo entre os dias. A noite, também, como metáfora 
daquilo que foi obscurecido, desconsiderado, invisibilizado pelos esclarecimentos, pela 
distribuição e posicionamento dos holofotes e o direcionamento das luzes; a noite e suas relações 
com escuridão, ignorância; a noite como alegoria do medo, da dor e da luxuria.  
Sendo assim, são saberes noturnos que carecem de todo o corpo, indo alem daquilo que pode o 
reino da visão. Visão que nos ajuda a caminhar com mais desenvoltura, com mais segurança, 
supostamente. A noite, por seu lado, é a possibilidade de alimentar nossa imaginação e de 
redimensionar as coisas claras do dia, redimensionando aquilo que consideramos entendimento.  
O samba tem sua capacidade dinamizadora ampliada pela noite.  
Ele mesmo, o samba (e seus movimentos), é tido como coisa obscura. Seus saberes não são 
muito nítidos na paisagem o que faz com que muitos tentem aproximá-los de saberes mais 
“claros” e “reconhecidos, para torna-los reconhecíveis”, para esclarece-los. 
 O samba, naquilo que diz respeito à suas praticas mais populares e que se conecta com 
coisas de origem negra, parece viver na escuridão. Se assim é, este encontro torna-se uma 
oportunidade de contaminação entre saberes: dos saberes do dia, que buscam hegemonicamente 
esclarecer, clarear, iluminar, jogar luz, com os saberes noturnos e suas possibilidades de 
assumirmos nossos arrepios, nossos enrijecimentos musculares, nossa boca seca, nossas 
umidades, nossos humores, nossa vertigem e nosso desalento frente ao que não está muito claro e 
nos desestabiliza. 
 Só estaremos aceitando esse encontro - e seus desencontros - se não nos entregarmos à 
tarefa obstinada de seguirmos a única coisa que sabemos fazer que é esclarecer.  
Quando estamos frente ao que não sabemos, frente ao outro (inclusive aquele outro que está 
dentro de nós e não conheceremos, como diria Carlos Skliar), estamos aí não para brigarmos pela 
manutenção, a todo custo, daquilo que já sabemos, da idéia que temos desse outro. Nesses 
encontros, o obscuro, o indefinível, talvez nos dê oportunidades de ampliarmos nossa 
imaginação, mesmo que com nossa dor. Talvez nos oportunize outros caminhos para pensar, 
ajudando-nos a sugerir outras possibilidades às velhas lógicas das operações “objetivas”, dos 
malabarismos verbais que obedecem mais a determinadas maneiras aceitas de fazer do que ao 
dar-nos conta da nossa verborragia inútil.  
 A encontros como estes – dos saberes das luzes com os saberes noturnos - (e todos os 
encontros interculturais) sugere-se para sua lida uma capacidade especial: o cuidado. Isto se 
entendemos que os encontros não são processos de colonização, cruzadas, conquistas e 
subjugação de conhecimentos, capturas de almas pagãs.  
Se entendemos que são possibilidades de alteridade.  
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Cuidado na lida com os conhecimentos e com os outros, é o que vai fazer a diferença. Cuidado 
que não é o mesmo que controle, que vigilância em relação ao outro. Cuidado com aquilo que 
fazemos, com o que nos propomos nas nossas pesquisas, nas nossas ações em relação aos outros. 
Michel Serres, a respeito dessa luta obstinada do saber ocidental pela claridade contra a 
escuridão diz:  
 
Nos livros Rome e Statuas, é muitas vezes elogiado o gesto latino de enterrar, encobrir, esconder, 
colocar na sombra para conservar, opondo-o ao gesto grego de colocar na luz. [...] tirar da 
escuridão é muitas vezes como destruir, e colocar na sombra como proteger. Nunca calculamos 
os preços dos nossos métodos, os acreditando gratuitos. Tudo se paga: até a clareza, pela 
escuridão ou destruição às vezes (Serres, apud Gauthier, op.cit.:31).  
  
 Michel Serres, continuando, nos diz para pôr sentido no esclarecimento, na iluminura das 
coisas como forma de criar conhecimentos para que esta não seja uma tarefa obstinada e a 
qualquer preço. Essa operação pode pôr em perigo aquilo que se quer conhecer. Há que se ter, 
pelo menos, uma certa malícia para sentir quando outras situações, acontecimentos e coisas 
perecerão sob a luz. Há que se inventar possibilidades nas quais o conhecimento não seja uma 
condição da visão, apenas. Porém, não podemos esquecer que obscurecer pode ser um jogo 
perverso, como tem sido, como estratégia de exclusão, nas ciências das luzes em suas 
hierarquizações. 
 Ainda tratando das formas e condições de produção de conhecimento e ainda dentro da 
hegemonia da luz contra as trevas, que é uma marca profunda da cultura do ocidente, vale 
lembrar que, 
 
na altura dos séculos VI e V a.C., a faculdade da visão e o atributo do conhecimento tinham-se 
juntado na palavra grega ‘theorein’, significando tanto “ver” quanto “saber”. A partir daí, o 
conhecimento era um registro da visão. A ignorância, consequentemente, torna-se uma falta de 
conhecimento decorrente de os objetos não serem visíveis, e, assim, treva identifica-se com 
ignorância. Por sua vez, a escuridão se torna uma fonte de medo, como se o conhecimento dos 
objetos visíveis fosse a única defesa contra o terror e a angústia (Hamilton-Paterson, 
apud:Alvares, 1996:20). 
 
 A aventura do conhecimento passa a ser a peleja entre a clareza propiciada pela luz do 
dia contra a escuridão e as incertezas da noite. A partir desta divisão, os seres, saberes e 
fenômenos do dia, da luz, estão, normalmente, ligados às qualidades desejáveis, às virtudes 
cultiváveis e comportamentos saudáveis.  
Por outro lado, as coisas confusas, de contornos mal definidos, de origem duvidosa ou não 
reconhecidas são associadas à obscuridade, à violência, ao pavor, ao obsceno. Em muitos 
campos, tal peleja se resume na luta da luz – o bem – contra as trevas – o mal – como um apelo 
direto à luta que tem animado muitos seres humanos: a de Deus contra o demônio. Mais 
“recentemente” (pelo menos no Brasil), esta luta reapareceu em uma neocruzada de projetos 
“cristãos” (em sua maioria, pentecostais e neo-pentecostais) contra os não-cristãos, projetados 
nos elementos rituais-litúrgicos afro-brasileiros. Associa-se o bem com a cor branca, enquanto o 
mal se associa com as produções culturais de origem negra. 
 As histórias que reforçam essa aventura dão conta de ser o dia o tempo de uma 
experiência ligada à saúde, à normalidade, à regularidade, ao bom proceder.  
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Enquanto isso, Seu Jair do Cavaquinhoiii (1999) nos diz que, enquanto a cidade dorme, meu 
sofrimento é desconforme. A noite redimensiona as coisas – sofrimento e alegria; cria e aumenta 
incertezas. Esta zona de sombras invade o imaginário. Parece que é durante o dia que flui a vida 
cotidiana “normal”. A noite é, inclusive, o período em que se dorme – o repouso dos guerreiros –
, deixando o dia – espaçotempo das grandes batalhas –, como o período que mais passamos 
“acordados”. Acordados, despertos, damos conta de um maior número de experiências que 
merecem ser consideradas, supostamente.  
O saber engendrado pela luz do dia relaciona-se com coisas confiáveis, seguras, enquanto a noite 
é lugar de superstições, idéias e emoções irrealizáveis, sonhos românticos: território habitado por 
artistas, vagabundos, desocupados, desconforto dos abandonados. Gente não muito confiável. 
 Nesta trajetória, do processo travado entre luz e sombra, na “Ciência”, na “academia”, a 
luz é produzida e disseminada sob as condições da palavra, majoritariamente, a escrita. Outras 
linguagens e experiências, no máximo, são como plantas e outros “enfeites” e só assim podem 
co-habitar os mesmo espaços: ficando pelos cantos, na penumbra. 
 
 Mas o que dizem os que vivem na noite, que experimentam uma vida que pode nos 
incitar na produção de outros conhecimentos? Que mistérios e enigmas ela, a noite, e seus vultos 
podem nos oferecer? Que boas histórias podem nos contar?  
 Os sambistas, majoritariamente, são figuras que vivem muitas histórias, têm muitas 
experiências durante a noite. Muitos chegam a trocar o dia pela noite, pelo menos essa é a 
imagem mítica do boêmio, do  malandro.  
 Deste jogo participam outros saberes que levam em conta mais que a busca de respostas. 
É um tipo de cuidado que se envolve nos mais ínfimos movimentos e na virtualidade dos 
possíveis desdobramentos que tem seu modelo na mobilização do corpo pela percussão que, 
nesse movimento, vão alterando o espaço. Uma experiência que religa as diferentes dimensões 
da vida cotidiana pela palavra en-cantada.  
 Sendo assim, tenho remetido-me aos saberes noturnosiv como fluxos narrativos que 
envolvem personagens, sentimentos e acontecimentos que se arrastam e se escondem sob os 
efeitos daquilo que nos convoca a pensar a idéia de noite, de escuridão, de obscuridade. Saberes 
que se consomem em atividades eróticas, imprecisões e incredulidades. É a oportunidade do 
amor sem barreiras, da sexualidade, da luxúria, dos estados alterados de consciências, do calafrio 
pelas travessias, onde vive Exu.  
 Saberes noturnos, então, seriam aqueles saberes e artes identificados com essa gente que 
troca o dia pela noite. Conhecimentos que, mesmo aparecendo durante o dia, ainda são 
invisíveis, ou pelo menos não tão comuns ou aceitáveis. A idéia de noite é mais ampla do que a 
de um tempo que divide os dias. Refere-se a tudo que foi banido, esquecido, subestimado, 
ignorado ou desconsiderado pelo saber hegemônico: saberes que são como as vielas e becos que 
traçam o percurso dos desvios dos usos da língua, pelas falas marginais e pelos amantes; os que 
são produzidos na/com a dor, a violência, o desespero, o degredo, o orgasmo; as artes, saberes 
táteis dos que se equilibram no limite entre a vida e a morte. Destes dos quais só podemos, como 
pesquisadores, professores ou pregadores, passar ao largo, produzir outra coisa que, com 
cuidado, talvez não os afunde de vez nas trevas e elimine suas “existências”, transformando-os 
em relato, testemunho catequizador, ao trazê-los à luz.  
 Os saberes noturnos encarnariam as histórias que estão por detrás das cercas das linhasv 
Vermelha e Amarela – das favelas – e que a polícia tenta vigiar enquanto os saberes diurnos 
trafegam a toda velocidade pelas suas autopistas, torcendo para que não haja um engarrafamento 
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pois todos ficariam à mercê daquela “coexistência” incômoda e perigosa. Ainda são muito raros 
os encontros desses saberes fora dos engarrafamentos.  
 
 
'Imaginários, saberes e gestos mínimos: a má educação' 

 
Anelice Ribetto (UFF) 

 
“O menor é que é grande (...) 

Que exista a possibilidade de fazer 
da sua própria língua um uso menor (...) 

estar na sua própria língua como um estrangeiro” 
Deleuze e Guatarri (2003) 

 
 

-I- 
Se a escritura e a pesquisa ensaística têm as formas sinuosas dos caminhos que vão sendo 

abertos por quem caminha, eles antepõem a nós, viajantes, algumas encruzilhadas, entradas e 
saídas em linhas retas, atalhos, desvios, avenidas, autopistas, rodeios e, ainda, a impossibilidade 
do caminho.  
Jorge Larrosa escreveu que o desenho dessa cartografia se adapta ao humor do caminhante e a 
sua curiosidade (2003:38-39) e que o ensaio zomba do método, embora não o negue: no ensaio o 
método mesmo é propriamente ensaio.  
Vou me dispor a di-vagar e experimentar algumas palavras como alteridade, riso, saberes risíveis 
e saberes menores que, talvez, possibilitem algumas maneiras de fazer, de saber, de escrever e 
dizer a partir dos humores e da curiosidade de quem padece essa experiência, na educação.  
Uma das encruzilhadas em que me vi e ainda me vejo, nesse caminho da pesquisa acadêmica216, 
tem sido essa palavra impossível de ser dita sem se dizer com ela, ainda sabendo da 
impossibilidade de que aquilo que é dito seja a palavra.   

Alteridade.  
Uma palavra que já convoquei em outros textos. Desde que cursei o mestrado em educação, 
também na UFF, meu desejo tem sido me perguntar sobre essa palavra. Perguntar-me 
radicalmente nessa palavra e não só sobre essa palavra. Questionar a banalização da que sinto 
que ela fica sendo refém. Ao mesmo tempo, a palavra alteridade está como engasgada em mim, 
ela, ainda, não me pergunta... De nada vale preguntar sin mal-herirse, inclusive, en la primera 
sílaba (Skliar, 2004:165)  
É por essas gretas que vou passando para pensar sobre o mistério da alteridade que nos desborda, 
possibilitando-nos pensar ser de outras, estranhas, diferentes formas. No tempo de escrever em e 
sobre alteridade, não faço mais que entrar nela e, a cada vez que creio perceber a mesma coisa, 
já não é a mesma coisa. Escribir es, a veces, hablar en la lengua del otro. De ese otro que yo 
soy. De esos otros que nosotros somos. Inclusive de aquellos otros que soy y que somos y que 
aún nos resultan inconfesables (Skliar, op.cit.:136) 

                                            
216 “A má educação” Pesquisa desenvolvida com orientação da professora doutora Regina Leite Garcia no 

campo de confluência Estudos do cotidiano e educação popular do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal Fluminense;  
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Talvez deva assumir que de algumas palavras não posso mais que anunciar o seu mistério 
que diz da minha incompletude, da sua dignidade e da sua dificuldade para ficar amarrada aos 
sentidos.   

Talvez alteridade seja uma palavra que tenha me tomado de assalto e agora eu esteja 
enfrentado a impossibilidade de fazer um identikit ou retrato falado sobre a assaltante. Talvez 
seja necessário ficar vagabundeando no assalto, sem falar sobre ele.  Escreve Skliar (op.cit.) 
Quizás porque no pude ni puedo decir [mucho] al respecto. O, tal vez, porque [es ella la que no 
tiene mucho] para poder decirme  (p.225)  

Volto ao fragmento-epígrafe  de Carlos Skliar (2006), mas re-criando-o, ou talvez 
roubando essas palavras, me movimentando através do que Deleuze e Guattari chamaram de 
desterritoralização217: roubar as palavras de Skliar sobre alteridade e desterritorializá-las para 
pensar o riso, os saberes risíveis, os saberes menores na educação: 

 
Talvez, escrever sobre [os saberes risíveis, saberes menores] não seja outra coisa 
que mergulhar neles, em nossos próprios [saberes risíveis, saberes menores] e por 
tanto não se trate senão de fragmentos, estilhaços, retalhos, sensações e 
pensamentos interrumpidos…  
 

Talvez escrever na alteridade - me alterando - me permita rabiscar palavras sobre 
algumas coisas acerca das quais, até esse momento, não tinha pensando.   

Que coisas? Coisinhas do chão (De Barros, Manuel, 2004) da educação. 
Coisas que alteram, que potencialmente se tornam e nos tornam outros. 
Coisas como o riso, que ocupa aquele espaço do indizível, do impensado, do desvio e que 

está ligado aos caminhos criados pelos seres humanos para se explicar o mundo.  
O riso como o acontecimento que nos permite – na alteração das nossas lógicas - ver e 

apreender as coisinhas que a razão séria não atinge nem admite como possíveis saberes.  
Alteridade e riso.  
Alteridade não como algum movimento de origem celestial que permite nos pensar de 

outras maneiras, ser de outras maneiras, sentir, escrever, ler de outras maneiras... e saber.   
Alteridade como alguma coisa indefinível que nos coloca ante uma finitude irredutível: a 

possibilidade da impossibilidade de saber exatamente que outros seres, pensamentos, 
sentimentos, escrituras e leituras seriam essas outras...  
Skliar arrisca: La alteridad es aquello que no sabremos (2006) 
O saber e o conhecimento hegemonicamente são considerados escavações, expedições, 
insinuações sobre outros. São movimentos em direção ao outro, desconsiderando-se as 
implicações da alteridade (como riso). Em direção ao conhecimento: o que poderia ser esse 
conhecimento do outro, se não alteridade? Quando leio aquilo que escreve Skliar, acima, penso 
que a tarefa do conhecer que desconhece (ou ignora) as armadilhas da alteridade usa assim o 
verbo saber: o que estamos estudando/pesquisando, não sabemos, “ainda”, mas (tranqüilos!) já, 
já vamos saber. Mas, se considerarmos o saber sobre o outro considerando as armadilhas da 
alteridade, o não sabemos transforma-se em não saberemos. Ou seja, a pesquisa, o estudo não 
vai alterar o não-saber. E, então, diante de todo o desespero e desamparo daqueles que 
porventura se perguntarem – então não podemos nada, com a pesquisa, com os estudos? Não 
saberemos de nada? – talvez possamos arriscar: talvez resta-nos pensar o quê. Certo é que não 

                                            
217 A função da desterritoralização:  é o movimento pelo qual “se” deixa o território (Deleuze&Guatarri, 

1995:388) 



 180

poderemos erguer os prédios que erguíamos como verdade, impunemente.  Talvez possamos 
falar de nós em relação aos outros, mas como histórias que são contadas e que podem, ou não, 
inspirar outras. 
Talvez possamos inspirar o pensamento. Novamente, como nos ensina Certeau (1994), produzir 
– como conhecimentos - efeitos, não verdades.  

 
-II- 

 Em 1966, Michael Foucault escreveu no prefácio do seu livro “As palavras e as coisas” 
uma espécie de agradecimento pela “inspiração” a um texto de Jorge Luis Borges: 

 
Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua leitura, perturba todas as 
familiaridades do pensamento - do nosso: daquele que tem nossa idade e nossa geografia -, 
abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a 
profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando, por muito tempo, nossa prática milenar do 
Mesmo e do Outro (Foucault, 2002: IX). 

 
 O livro de Borges cita uma espécie de classificação de animais de uma enciclopédia da 
China que, diz Foucault, disparou nele um riso prolongado diante da impossibilidade patente de 
pensar isso (p. IX) A taxionomia atingida, o encanto exótico de um outro pensamento e é o 
limite do nosso, diz o autor, barraram-no para qualquer tipo de captura/apreensão; essas 
classificações de animais da enciclopédia chinesa218 só seriam possíveis de serem pensados em 
um espaço impensável que Foucault chama de não lugar da linguagem (p. XI)... -onde poderiam 
eles jamais se encontrar (...) se justapor, senão no não lugar da linguagem? (p.XI). Isso [essas 
coisinhas...] – isso impensável, indizível, inominável - o fez rir como um louco e longamente, ao 
mesmo tempo em que causou nele um certo mal-estar, um certo incômodo pela impossibilidade 
de encontrar um lugar-comum para essas palavras que não condiziam com as coisas.  

Foucault escreve sobre a perplexidade da leitura na alteridade e da irrupção do riso 
alterando na própria leitura, possibilitando uma outra escrita (o seu livro).  

Alteridade e riso como acontecimentos que possibilitaram uma leitura que ainda não 
tinha sido feita e uma escrita que ainda não tinha sido concretizada.  
Como nos afásicos, o texto de Borges fez com que sentisse o embaraço e profundo mal-estar 
daqueles cuja linguagem está arruinada: ter perdido o “comum” do lugar do nome (p.XIV). 
Aparece, aqui, a relação entre o riso e o impensável. O riso do pensador francês é gerado por um 
não-lugar: um espaço aonde o pensamento [a razão] não chega e onde a operação 
sistematicamente causal da linguagem não consegue manter de mãos dadas as palavras com as 
coisas.  
Por isso, o riso desmoraliza as certezas do nosso pensamento, da nossa prática milenar do mesmo 
e do outro e permite o nascimento de um texto sobre as relações entre palavras e coisas. 
Por isso, o riso como saber risível.  

Por isso, o riso que - como acontecimento ambivalente, múltiplo e plural - irrompe no 
cotidiano e provoca, com essa irrupção, a interrupção ou suspensão momentânea dos saberes e 

                                            
218 Para se ter uma idéia, no texto citado, Borges escreve que os animais se dividem em: a) pertencentes ao 

imperador; b) embalsamados; c) domesticados; d) leitões; e) sereias; f) fabulosos; g) cães em liberdade; h) 
incluídos na presente classificação; i) que se agitam como loucos; j) inumeráveis; k) desenhados com um pincel 
muito fino de pêlo de camelo; l) etcetera; m) que acabam de quebrar a bilha; n) que de longe parecem moscas 
(Foucault, M., 2002: IX). 
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poderes oficiais.  O riso insinua-se como desequilíbrio de uma força ou como a impropriedade de 
um poder.  

O riso não só como gesto de diversão, mas como desafio ao saber sério do mundo oficial, 
tido como verdade absoluta. Foucault mostra sua perplexidade com um longo riso, porque o 
encontro com esse inaudito conto colocou-o numa distância abismal da familiaridade do seu 
pensamento, baseado na ordenação lógica, racional e conceitual.  
O que para mim resulta risível, na leitura deste Prefácio, é, também, que a irrealização desse 
bestiário de Borges não chega ainda com força suficiente para impedir a aparição da necessidade 
cartesiana de dar um mínimo de sentido e razão de ser à ordem apresentada pelo bestial bestiário 
chinês. Foucault busca re-arrumar a impossível classificação, numa nova ordem, tranqüilizadora, 
familiar, palatável ao modo de pensar hegemônico! 

E aí ele se descobre e ri angustiosamente... E escreve... 
A possibilidade do riso de Foucault se consumou só pela ampliação da sua possibilidade de 
compreensão, abrindo gretas nas fronteiras da sua racionalidade, para permitir a irrupção de 
outros modos de conhecer.  E isso é uma belezura. 

 
 -III-  

Um dos acontecimentos que mais  me instigaram a entrar nesta pesquisa –mal 
educada-: ter me encontrado com um pequeno texto escrito por Jorge Larrosa chamado “O 
elogio do riso” (2000).  

Larrosa diz que escreve sobre o riso 

Primeiro, porque em pedagogia se ri pouco (...). Talvez meu principal interesse seja a convicção 
de que o riso está proibido (...) e são as proibições e as omissões que melhor podem dar conta da 
estrutura de um campo, das regras que o constituem da sua gramática profunda (p.170/71). 

 
 Foi a partir dessa leitura que comecei a me perguntar sobre essas omissões.  

O que isso me sugere é a persistência da fortaleza de uma premissa epistemológica que 
domina as concepções de ciência e, portanto, a concepção de sujeito e de conhecimento.  

Nesse sentido, penso que a marca do paradigma moderno, que considera o conhecimento 
científico um saber hierarquicamente superior ou o saber, cultivou nas ciências e nos cientistas a 
crença de que todo o verdadeiro teria que ser classificável, medível, controlável e, sobretudo, 
sério.  

A pedagogia, longe de ficar fora dessa convicção, também a encarna, como uma máquina 
de poder em que muitas situações e contextos risíveis são condenados ao exílio.  Isso tem um 
desdobramento nada fantástico: na Educação219 pouco se ri. Na Educação pouco se escreve sobre 
essa dificuldade para rir... omite-se a omissão.  

Misturando as minhas palavras com as de Larrosa (op.cit, 2000), posso dizer que conheço alguns 
textos em que se pesquisa e escreve sobre o riso que está à margem do sério (...) que não faz 
outra coisa senão confirmar a seriedade normativa (p.169) Ou pesquisando e escrevendo sobre 

                                            
219 Quando escrevo Educação, usando caixa alta, quero me referir ao que Silvio Gallo tem chamado 

“educação maior”: A educação maior é aquela dos planos decenais e das políticas públicas de educação, dos 
parâmetros e das diretrizes, aquela da Constituição e da LDB, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a 
serviço do poder. A educação maior é aquela instituída e que quer instituir-se, fazer-se presente, fazer-se acontecer. 
A educação maior é aquela dos grandes mapas e projetos  (2005:78) 
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o riso que não é senão uma estratégia de convite que eu, para escapar da angústia, e sem poder 
negar o real, nego, na zombaria, de qualquer conteúdo (p.170) e ainda há pesquisas/escritos 
sobre esse riso que se opõe ao sério em nome de outra forma de seriedade. Esse riso que traz a 
desordem apenas para instaurar uma nova ordem, que ataca os dogmas apenas para re-
dogmatizar sobre suas ruínas (...) esse riso que não é capaz de rir-se de si mesmo (p.170). 

Não são esses risos que me interessam. 
Nem o riso como piada. 
Nem o riso como estratégia pedagógico-didática. 

Nem o riso por boa educação. 
Nem o riso catártico. 
Nem o riso como panacéia da vida e segredo da felicidade perdida - atividade que 

combate as marcas do passar dos anos, que queima calorias.  
O riso de que habitualmente falam os textos e que ligam esse acontecimento ao saber 

pedagógico ou à educação não é aquele riso que brotou e angustiou a Foucault: o riso que pode 
se tornar, quando desborda, num saber risível. 
Os risos que me interessam não são capturáveis ou adestráveis nem aparecem quando se 
esperam. É o riso que, talvez, possam se considerar como resto, inclassificável.  
Os temas, que geralmente têm um valor acadêmico para se pesquisar, relacionam o riso com o 
riso que já está previsto esse riso adulador que se segue às piadas do professor ou ao riso que está 
programado para que a matéria seja divertida e “entre” com um pouco mais de facilidade (...) ou 
o riso dos recreios (Larrosa, op.cit: 171).  
Esses discursos não conseguem reivindicar – para o bem e para o mal - o riso que se mete 
desrespeitoso, irreverentemente, no domínio do sério. O riso que se ri precisamente naquilo que a 
Pedagogia marca como não risível (p.171) 

Ou seja, tudo o que seja estranho ou que altere e afete essa classificação, medição, esse 
controle e, sobretudo, essa seriedade exigida, tem que ser barrado da educação.  

  Aquilo que ousa trazer, para dentro das nossas casas e das nossas segundas casas, 
humores que são do corpo, deve ser extinto, inviabilizado como possibilidade.   
É a limpeza e a pureza das coisas da mente - celestiais - aquilo que conta.  
As coisas do corpo, do chão, os humores lembram, ou associam-se, com as gentes comuns, 
conseqüentemente tudo que deriva daí já foi retirado das nossas produções, coincidindo com o 
que Boaventura de Souza Santos (1999) denominara de paradigma dominante e que reivindica a 
racionalidade, diferenciando-a do senso comum.  
As coisas do corpo – desejos, humores e outras coisas que deixam ou lembram nossa imperfeita 
humanidade - devem ser afastadas, deslocadas para baixo e eliminadas dos discursos e idéias da 
ciência. Entretanto, ainda que os humores e as suas trajetórias vinculadas à transgressão e à 
desordem não entrem pela porta principal dos nossos templos, se alimentam e fazem a festa na 
marginália das salas principais, irredutivelmente.   

 
-IV- 

Mas quais têm sido as considerações do riso e da sua relação com o pensamento?   
Antes de tentar entrar nessa questão, gostaria dizer que não é minha pretensão fazer uma 
pesquisa historiográfica sobre o tema, nem um estado da arte, e, ainda menos, escrever um 
tratado progressivo e completo, com os aportes que têm sido feitos desde as origens pelos 
clássicos – não saberia onde situar essas referências.  
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Minha intenção é convocar para essa conversa alguns textos e autores que me ajudam a pensar 220 
e escrever sobre o riso e o risível, sem me preocupar por enumerar cada uma e todas as 
considerações, na busca frenética, frustrante e impossível de conhecer, compreender e dominar – 
analisar, sintetizar, enumerar, classificar - tudo e todos.    
As modificações nas relações do riso com o pensamento ao longo da história são extremamente 
interessantes e fecundas. Verena Alberti, no livro “O riso e o risível na historia do pensamento”, 
desenvolve longamente algumas dessas idéias.  

 
A idéia que o riso nos afasta da verdade e induz ao erro está na base de um 
julgamento ético que atravessa a história do pensamento desde a Antiguidade. 
Em Platão, a condenação era radical: tanto o riso quanto o risível eram 
considerados “prazeres falsos, experimentados pela multidão medíocre de 
homens privados de razão” (...) na abordagem moderna, o riso é a possibilidade 
de ultrapassar o mundo e o ser que somos. “E que seja tida por nós como falsa 
toda verdade que não acolheu nenhuma gargalhada”, afirma Nietzsche, cuja 
filosofia tem importância fundamental na afirmação do riso como aquilo que 
permite ao pensamento sério se desprender dos seus limites e alcançar o 
“impensável”, o que não pode ser pensado (2002: 45). 

 

 Os conceitos que me interessa problematizar, nessa entrada textual de Alberti, são aqueles 
que têm sido criados por Nietzsche e Bataille, no pensamento filosófico do século XX; por 
Platão e Aristóteles, na Grécia antiga; as considerações sobre o riso na teologia medieval e o riso 
na cultura popular da renascença que encontra na produção de Mikhail Bakhtin, sua máxima 
exposição.   

 A escolha dos tempos históricos e dos pensadores 221 obedece a um recorte que quero dar 
ao tema do riso naquilo que me possibilitou uma ampliação na problematização das palavras que 
convoquei no começo desse texto: alteridade, riso, saberes risíveis e saberes menores.   

 

-IV- 

 Apenas vou tentar enunciar alguns fragmentos e considerações de dois pensadores que, 
referentes do campo da filosofia, têm-me ajudado nesse exercício de interrogar a palavra riso (e 
suas implicações com a educação): Georges Bataille e Friedrich Nietzsche. 
Ambos os  pensadores reconhecem no riso a faculdade de nos levar a um não-lugar aonde os 
processos de racionalização não conseguem chegar... É aquele espaço do indizível, do 
impensado, necessário para que o pensamento sério se desprenda dos seus limites (Alberti, V.; 
op.cit: 11). 
Uma das considerações mais radicais dessa presença impensável do riso na filosofia é, talvez, a 
obra de Bataille, atravessada pelo risível, fundamentalmente no que diz a criação do conceito de 
experiência do riso. Para ele, a palavra experiência se torna indispensável para pensar no efeito 
do riso, do êxtase, da angústia, etc. que são os lugares do não-saber.  
                                            

220 Os textos e autores que possibilitaram esta entrada foram: “A cultura popular na Idade Média e no 
Renascimento” de Mikhail Bakhtin; “Uma história cultural do humor” de Jan Bremmer e Herman Roodenburg; “O 
riso e o risível” de Verena Alberti, e “História do Riso e do Escárnio” de George Minois 

221 Pode se constatar que nenhum dos autores citados “pertence” ao campo da pedagogia... 
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V. Alberti (op.cit.) escreve que a estreita relação da filosofia de Bataille com o riso tem início em 
1920, mas é em 1953, com o texto “Não - saber, riso e lágrimas”, que o pensador ensaia mais à 
vontade sobre esse acontecimento:  

 
O riso é a experiência do nada, do impossível (...) experiência indispensável para que o 
pensamento ultrapasse a si mesmo, para que nos lancemos no “não-conhecimento”. Ele encerra 
uma situação extrema da atividade filosófica: permite pensar o que não pode ser pensado 
(Alberti, op.cit: 15). 
 
 Na leitura do texto de 1953 aparece clara a impossibilidade do autor de falar ou pensar no 
riso fora de um contexto filosófico que ultrapasse o próprio riso.   
A percepção dessa virada em Bataille foi fundamental para me ajudar a destravar um incômodo 
do qual não conseguia sair: riso como substantivo, como tema, como coisa, não era exatamente a 
palavra que eu queria usar para falar do que considero saberes risíveis, saberes menores, porque 
eram acontecimentos que poderiam ser movimentados por experiências oníricas, eróticas, 
mórbidas, poéticas, etc. A palavra riso se me apresentava como um curral de representações. 
Bataille, na continuidade de sua obra, não isola mais o problema do riso e o junta com outras 
experiências do não-saber, como as do sacrifício, do poético, do sagrado, do erotismo, da 
angustia, do êxtase: 

 
Do êxtase, é fácil dizer que não se pode falar. Há nele um elemento que não se 
pode reduzir que permanece ‘inefável’, mas o êxtase, nisso, não difere de outras 
formas: tanto dele - ou mais - quanto do riso, do amor físico - ou das coisas - 
posso ter, comunicar o sentimento preciso; a dificuldade, todavia, é que sendo 
menos comumente sentido do que o riso ou as coisas, o que digo disso não pode 
ser familiar, facilmente reconhecível (Bataille, G. 1992:132). 

  
Para Nietzsche, o riso, a gargalhada é necessária para sair da verdade séria e da crença na 

razão.  
Foi, principalmente, a leitura do seu livro “A Gaia Ciência” (2006) que me fez rir e 

pensar algumas coisas sobre as maneiras que a experiência do riso aparece nas páginas dos textos 
de Nietzsche, que permitem, talvez, pensar nela nos mesmos termos que se pensa em Bataille, 
como uma experiência do não-saber.  

Experiência indispensável, necessária, que constitui, para Nietzsche, a salvação para o 
pensamento refém do sério. 

Escreve sobre esse “Levar a sério” 
 

A graciosa besta humana tem a aparência de perder cada vez seu bom humor quando se põe a 
pensar bem; ela se torna “séria”! E “em toda parte onde há riso e alegria, o pensamento não vale 
nada”: esse é o preconceito dessa besta séria contra toda “gaia ciência”. Pois bem! Mostremos 
que se trata de um preconceito (2006:189) 

 
 Trata-se de um preconceito que tem sido cunhado enquanto temos acreditado, durante 
séculos, que existia uma espécie de comando automático que nos guiava para um destino 
conhecido. Nietzsche nos ensina que Deus está morto, e que todas as referências, significações e 
representações unívocas se acabaram, com a sua morte.  
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 Aparece Zaratustra, aquele que ri, e com seu riso percorre o mundo, transtornando os 
ídolos: “Eu lhes ordenei que rissem de seus grandes mestres da virtude, de seus santos, de seus 
poetas e de seus salvadores do mundo (...) A pequenez do que eles têm de pior, era disso que eu 
ria” (Assim falou..., meio digital). 
 Em Nietzsche, o riso é um remédio contra a vida (Minois, George, 2003), sendo esta a 
grandeza do riso, segundo ele. Enquanto os  
 
Mestres da moral não querem que ríamos da existência, nem de nós mesmos, nem deles [e] toda 
verdade que não acolhe nenhuma gargalhada será tida por nós como falsa [porque no riso] tudo o 
que é mau se encontra ao mesmo tempo santificado e franqueado por sua própria beatitude 
(p.518). 
 
 A ambivalência do riso e a sua capacidade de incomodar os puristas dos sentidos da vida 
resulta da paradoxal ligação com o trágico. Em Nietzsche, isso é fundamental. “Ver naufragar as 
naturezas trágicas e ainda poder rir, apesar da mais profunda compreensão, da emoção e da 
compaixão, isto é divino” (Assim falou...) Isso rompe com a consideração de que o objeto do riso 
seria alguma coisa oposta ao trágico e impossível de provocar compaixão.  

Bem, em Nietzsche, trata-se de rir do trágico... Para viver.  
Em relação a esse não-lugar do riso e sua relação com o racional, Alberti (op.cit, 2002) 

distingue dois movimentos. 
  

O primeiro, o define em contraposição à ordem do sério. O riso e o risível remetem ao não-
sentido, do consciente e do sério (...). O segundo movimento consiste em relacionar o “nada” à 
cessação de ser: o “nada” não é mais a “metade” não-séria do ser (...) saber rir é experimentar o 
impensável (p.23) Esse riso não pode ser pensado; no momento em que o pensamos, ele se torna 
“significado” e deixa de ser uma experiência de não-saber (p.200). 

 
-V- 

 Quando lia e me perguntava sobre as omissões do riso e o risível na gramática do campo 
da educação e da pedagogia, uma imagem da literatura, que passou para o cinema, fez-se 
presente. Pensei que, talvez, essas omissões tivessem ecos em outros cantos das produções 
culturais do ser humano e que, metaforicamente, pudessem trazer essa tensão. 
 A perda do livro II da Poética de Aristóteles tornou-se o tema central da apaixonante novela de 
Humberto Eco “O nome da rosa”. Trata do livro proibido cuja leitura esconde uma série de 
mortes acontecidas em um monastério da Itália na Idade Média: quem lê, ri; quem ri que ler mais 
e morre pela boca, envenenado com a própria tinta de que são feitas as palavras.   
Aparentemente, a Poética tratava da comédia que, ao contrário da tragédia e da epopéia, 
representa as ações humanas baixas.  O que me interessou na consideração do riso por parte de 
Aristóteles é uma afirmação que marca as produções de todos os tempos, em relação à origem 
humana do riso, “o homem é o único animal que ri”, diz em “As partes dos animais” (In: 
Alberti, op.cit: 49) e, sobretudo, desenvolve a explicação fisiológica do riso. 
 Segundo Minois (op.cit: 70), Aristóteles achava que o diafragma divide e separa as partes 
altas das partes baixas do animal, isolando dessa maneira o coração e o pulmão do abdômen, o 
que funcionaria como proteção da forte emanação de calor desprendida dos alimentos ingeridos. 
Ele funciona como uma espécie de muro protetor entre a parte nobre (cabeça, pulmão, coração) 
e a parte menos nobre (abdômen, fígado, baço, vesícula, etc.) Se o humor quente e 
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excrementício, exalado pelas partes baixas ao diafragma, não encontrasse essa barreira, poderia 
provocar-se uma perturbação manifesta no raciocínio e na sensibilidade. O que Aristóteles diz 
sobre o riso em “As partes dos animais” tem a função de confirmação do que gera o calor sobre 
o diafragma... quando recebe calor, o diafragma manifesta assim que experimenta uma 
sensação. É o que se passa no riso (...). Se fazemos cócegas em alguém, o calor toma conta, o 
pensamento se põe em movimento contra sua vontade (In: Alberti, op.cit: 49) Ou seja: o calor do 
“baixo” (que refere-se também ao prazer sexual, que, de alguma maneira já foi contraposto à 
obrigação da reprodução) causa uma perturbação na capacidade de raciocinar, devendo, pois, ser 
evitado. Para Aristóteles (Minois, op.cit.), o riso só é aceitável em pequenas doses (p.73) e 
ainda, dois domínios sagrados e imutáveis devem escapar ao riso: a lei e a religião (p.75). 
 Então, em Aristóteles, o riso e o risível se associam com o baixo, com as sensações, com 
a ausência de razão, com o quente, e, nessa associação são condenados a viver nas margens das 
produções humanas nobres, puras e belas. 
 Mas quem fala desses últimos adjetivos, “puras” e “belas” é Platão.  Verena Alberti 
(op.cit.) escreve uma passagem sobre essas considerações platônicas a respeito do riso e diz que, 
segundo Platão, existiriam alguns prazeres verdadeiros e outros, falsos. Os primeiros são puros 
e precisos, enquanto os falsos misturam-se com a dor (p.40) Os prazeres verdadeiros estão 
ligados ao que ele considera belas formas, sons, perfumes, mas, fundamentalmente, aos prazeres 
do conhecimento: eles têm características do bem - a verdade, a beleza e a medida (p.41). Os 
prazeres falsos são sempre afecções mistas que se dividem em três categorias: corporais (as 
sensações de frio e calor), semi-corporais e semi-espirituais (como a esperança) e puramente 
espirituais (exclusivas da alma: cólera, arrependimento, luto, amor, ciúme, inveja, etc.) (p.41) É 
nesse contexto das afecções mistas puramente espirituais que Sócrates dá a discussão sobre o 
riso, como um estado da alma que é produzida pela comédia e que adjudica ao riso, a inveja, a 
malícia e a ignorância, caracterizando aquele que ri de fraco. 
 O que importa ressaltar – nas produções platônicas - é que 
  
A comédia, a poesia é duplamente condenável. Não só por produzir obras sem valor do ponto de 
vista da verdade, como também por ter relação com o elemento inferior da alma humana, a parte 
irrazoável e distante da sabedoria (...) nutre as paixões da alma e os excessos, enquanto a razão 
nos ensina a preferir a moderação e o equilíbrio (Alberti, V, op.cit: 44). 
  
 O risível seria um prazer falso (menor?) experimentado pela multidão medíocre de 
homens privados de razão (homens ordinários que não sabem nada!). 
 

-VI- 
Então, um livro que foi escrito por Aristóteles foi tema central de uma novela que conta 

sobre o tratamento do riso e do risível na Idade Média.  
Vamos lá. 

O riso é satânico, logo, é profundamente humano, escreveu Baudelaire (2001). Diabólico e 
humano, o riso não é, de forma alguma, divino. A prova: Jesus nunca riu e essa foi, 
aparentemente, a certeza que impregnou a Idade Média e sua diabolização do riso. Por outro 
lado, o riso é considerado, também, como uma conseqüência do pecado original. Na obra de 
Minois (op.citl.), esse aspecto é profundamente estudado. Ele diz: 

 
E eis Adão e Eva no paraíso terrestre. De que eles poderiam rir? São perfeitos, eternamente 
belos, eternamente jovens; eles se movimentam em um jardim de delicias, onde tudo é harmonia; 
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estão nus, mas sem nenhuma vergonha. Nenhum defeito, nenhum desejo, nenhuma fealdade, 
nenhum mal: o riso não tem lugar no jardim do Éden. Nem sequer o riso de satisfação: há 
satisfação quando alguma carência é suprida, ora, o paraíso conhece a plenitude permanente (...) 
Contudo, eis que o Maligno se envolve. Porque é ele, que se esconde sob os traços da serpente 
bem-falante. O pecado original é cometido, tudo se desequilibra, e o riso aparece: o diabo é o 
responsável por isso (p.112). 
 
 Essa paternidade do diabo tem sérias conseqüências: desde então, o riso é ligado à 
imperfeição, à corrupção, ao engano. Todas elas, condutas baixas. Agora, pode-se rir. Há de que 
rir. O riso vai insinuar-se por todas as imperfeições humanas: é uma constatação da decadência, 
e, ao mesmo tempo, um consolo para escapar ao desespero: rir para não chorar. É ai, continua 
Minois, que os pais da Igreja recriminam: em lugar de chorar sobre nossa decadência, o que 
seria a marca do arrependimento, rimos de nossas fraquezas, e essa é nossa perda. Vemos nosso 
nada e rimos dele: um riso diabólico (p.113) Porém, condenável aos infernos...  
 E Jesus nunca riu...  
 Alberti (op.cit.) diz que existe um tipo de riso, que aparece nos textos teológicos 
medievais, chamado risibilitas que é a única faculdade que diferencia aos seres humanos, de 
Deus. A consciência do riso como propriamente humano não significa de modo algum que o 
homem possa fazer uso dessa faculdade livremente. Jesus- homem sabia disso e controlou-se. Os 
homens-terrestres não.  
Condena-se todo riso imoderado e tolera-se apenas o riso espiritual. Nos mosteiros e entre os 
sacerdotes, o risível era proibido, porque as narrativas ou palavras que provocavam o riso faziam 
parte do discurso superficial e inútil (Alberti, op.cit: 70).  
Nos mosteiros tolerava-se o risível como distração entre duas tarefas sérias o riso, o jogo e a 
brincadeira eram atividades necessárias ao espírito, do mesmo modo que o sono era necessário 
ao corpo. A medida e os propósitos sérios eram os limites ao riso e ao risível (p.71) Outra 
característica a que era condenada a legitimação do riso é que, para ser tolerado, deveria ser útil 
moralmente: deveria ensinar coisas de alguma utilidade e, também, aquilo que deveria ser 
evitado.  

Aparece claramente a intenção de controlar o risível - tematizando, localizando tempo-
espacialmente - e, sobretudo, dotando de alguma utilidade. Transformando aquele acontecimento 
impensável em alguma coisa previsível, classificável e, principalmente, séria.  
A reiterada proibição do riso nos mosteiros da Idade Média, como aquele da obra de Eco, mostra 
entrelinhas que a premissa, embora castigada com a fogueira, não era tão fácil de ser acatada 
entre os sacerdotes, e, menos ainda, entre as gentes comuns. Entra nesse debate a obra de 
Mikhail Bakhtin (1993) - A cultura popular na Idade Média e no Renascimento - que justamente 
levanta a questão da existência de uma dupla visão do mundo no medievo: uma visão séria ou 
oficial, que é a das autoridades, e a visão cômica, não-oficial, que é do povo. A visão cômica é 
excluída deliberadamente do domínio do sagrado e se torna a característica essencial da cultura 
popular. Essa visão se cria fora do controle das autoridades, aparecendo principalmente de três 
maneiras: ritos e espetáculos, tais como o Carnaval; obras cômicas verbais e criação de um 
vocabulário familiar e grosseiro (Bakthin, op.cit: 45). 
Para Bakhtin, as festas populares permitem a liberação temporal de regras, valores, tabus e 
hierarquias. O riso teria, então, um valor de subversão da ordem social oficial, principal 
característica das festas carnavalescas. Por outro lado, o que dá um caráter cômico ao mundo é o 
que o autor denomina realismo grotesco, que é a maneira lógica e simbólica (p.17) 
predominante nesse tipo de festividade.  
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Todas as lógicas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnados do lirismo da 
alternância e da renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades no 
poder. Ela caracteriza-se, principalmente, pela lógica original das coisas “ao avesso”, “ao 
contrario”, das permutações constantes do alto e do baixo, da face e do traseiro, e pelas diversas 
formas de paródias, travestis, degradações, profanações, coroamentos e destronamentos bufões 
(...) O mundo todo parece cômico e é percebido e considerado no seu aspecto jocoso, no seu 
alegre relativismo. Esse riso é “ambivalente”: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo 
burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalham e ressuscitam simultaneamente (Bakthin, op.cit: 
10). 
 
O traço marcante do grotesco é o rebaixamento, ou seja, a transferência de tudo o que é elevado, 
espiritual, ideal e abstrato para o plano material e corporal, aquele da terra e do corpo (Minois, 
op.cit: 158).  
Por isso, o cômico popular vai-se identificar no baixo: comer, excretar, ter sexo, o parto, a 
menstruação, os odores e os ruídos ligados ao ventre. Humores que são saberes. Saberes do 
baixo. Impuros, sujos, risíveis, esses humores e saberes devem ser interditados e restringidos a 
partir do medo e da intimação do saber sério. 

 
-VII- 

Então, voltando ao meu encontro com a obra de Georges Bataille, a leitura do texto de 
1953, citado no começo desse texto, aparece clara a impossibilidade do autor de falar ou pensar 
no riso fora de um contexto filosófico que ultrapasse o próprio riso.   
Escrevi que a percepção dessa virada em Bataille foi fundamental para me ajudar a destravar um 
incômodo do qual não conseguia sair: riso como substantivo, como tema, como coisa, não era 
exatamente a palavra que eu queria usar para falar do que considero saberes risíveis, saberes 
menores, porque eram acontecimentos que poderiam ser movimentados por experiências 
oníricas, eróticas, mórbidas, poéticas, etc.  
A palavra riso se me apresentava como um curral de representações. Bataille, na continuidade de 
sua obra, não isola mais o problema do riso e o junta com outras experiências do não-saber, 
como as do sacrifício, do poético, do sagrado, do erotismo, da angustia, do êxtase.  
Essas outras experiências do não-saber poderiam expressar as necessidades mais viscerais do ser 
humano, porém, fazem uma referência direta às partes baixas e menos nobres do corpo.  
Experiências nutridas de paixões, porém, impensáveis e indizíveis. Irracionais. Risíveis.  
Experiências de saberes risíveis.  

Saberes menores.   
            Para escrever sobre certos acontecimentos que estou pensando como saberes 
menores, vou convocar ao meu texto duas produções que foram fundamentais nesse processo: o 
livro de Deleuze & Guatarri, Kafka. Para uma literatura menor e o texto de Silvio Gallo, 
Deleuze e Educação.  A partir da consideração que Deleuze & Guatarri vão fazer sobre a obra de 
Kafka como literatura menor (2002:38), é que posso pensar na desterritorialização desse 
conceito para o espaço de criação dos conhecimentos e saberes e ensaiar algumas idéias sobre 
saberes menores. Silvio Gallo fez essa operação, que ele chamou de deslocamento para o campo 
da educação, recriando os conceitos de educação maior e educação menor (2005:64). 
Deleuze e Guatarri, em sua discussão sobre as narrativas de Kafka, escritor, de origem judaica, 
que viveu em Tchecoslováquia e escreveu toda sua criação na língua alemã que falam os judeus 
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de Praga, propõem lê-la como literatura menor: Uma literatura menor não é a de uma língua 
menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior (p.38) 222  

A minoria não é definida nessa obra pelo numero inferior, mas pelo afastamento, pela 
distância em relação a um aspecto da cultura dominante. 
Para Deleuze e Guatarri, o menor não adjetiva nem qualifica certas literaturas, mas as condições 
revolucionárias de qualquer literatura no seio daquela que se chama grande (ou estabelecida). 
Por isso, a questão mais forte em Kafka é que ele escolhe fazer da sua própria língua um uso 
menor, supondo que ela é única, que ela seja uma língua maior ou que o tenha sido. Estar na 
sua própria língua como um estrangeiro (p.54) 
A primeira característica das literaturas menores é que a língua se vê ferozmente afetada por uma 
forte desterritorialização. No caso de Kafka, o alemão de Praga é uma língua desterritorializada, 
conveniente a estranhos usos menores (Deleuze e Guatarri, op.cit: 39). 

A segunda característica das literaturas menores é que nelas tudo é político  
 

A questão individual, ampliada ao microscópio, torna-se muito mais necessária, indispensável, 
porque uma outra história se agita no seu interior (...) aquilo que no seio das grandes literaturas 
actua em baixo e constitui uma cave não indispensável do edifício, passa-se aqui à luz do dia, 
provocando uma confusão passageira (p.39-40). 
 
A terceira característica é que tudo tem um valor coletivo as condições não são dadas numa 
enunciação individuada pertencente a este ou aquele “mestre”, separável da enunciação coletiva: 
o que o escritor diz sozinho já constitui uma ação comum (p.40) só há agenciamentos coletivos 
de enunciação (p.41). 
 Por que pensar nos saberes risíveis como saberes menores?  

O que eles teriam a ver com a literatura menor de Kafka?  
Não sei se a relação que posso fazer é uma relação linear, mas um deslocamento da 

produção conceitual dos autores para pensar sobre as criações que são feitas em lugares 
impensáveis, indizíveis, não-lugares. Criações que obedecem a outras lógicas e sentidos, que se 
padecem mais do que podem se narrar e que têm se manifestado muitas vezes através do riso, do 
grotesco, do onírico, do poético, do erótico. Essas criações que habitualmente têm deixado o 
pensamento racional sem possibilidades de entendimento. Se manifestado como alteridade. 
Como diferença. 
Como em Kafka, judeu-tcheco que escreve subvertendo a própria língua alemã, da qual se 
apropriou, os saberes menores estão feitos dos fragmentos, cacos e restos das grandes narrativas 
dos saberes maiores, daqueles que circulam livremente pelas autopistas que levam aos templos 
de saber.  
Um saber menor é aquele criado zombando o oficial, embora seja parte desse oficial: ele 
subverte essa oficialidade e com os cacos que restam produz desagregação dos Saberes 
hegemônicos que ficam deslocados, sem entender, porém, desterritorializados. Os saberes 
menores, através do riso, do sonho, do êxtase, do delírio, da poesia quebram em mil pedaços a 
idéia de uma realidade, de um significado, de uma maneira de produzir conhecimentos. 

                                            
222 Nesse sentido, o conceito criado pelos pensadores me lembra das considerações de Certeau (1994) sobre o 

uso-aproveitamento que as gentes comuns fazem dos restos da produção. Essa criatividade resistente que possibilita 
outras (impensáveis) coisas a partir do que o poder hegemônico descarta como resto. O uso da língua e dos 
elementos dominantes não significa, necessariamente, se renderem aos modelos dominantes. 
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Um saber menor resiste, enfrenta, burla, questiona o saber instituído, porém, é sempre um ato 
político. Um saber menor é, sobretudo, o ato de dar a língua: resistência na marginalia, gosto 
pelos fragmentos, pelas formas deformes, pelos risos desgovernados, pela poesia desmedida, 
pelos sonhos que criam outras maneiras de ser, pela presença incômoda do erótico e do mortal.   

Um saber menor tem um valor coletivo. Nenhum saber se cria isolado, sempre é um 
esforço que movimenta desejos de outros e produz multiplicidades. Ele se cria rizomaticamente.  
Despreocupados por sistematizar seriamente suas formas para ser legitimados e sem intenções de 
convencer da sua utilidade e da sua verdade, esses saberes menores devem se inventar, como 
Kafka, quando opta pela outra maneira de escrever, tem que inventar a escrita e ir cada vez mais 
longe na desterritorialização, e dado a aridez do léxico, fazê-lo vibrar em intensidade.  Opor um 
uso puramente intensivo da língua a qualquer utilização simbólica ou mesmo significativa, ou 
simplesmente significante (Deleuze e Guatarri, op.cit: 43).  
Saberes menores que criam uma literatura menor que os escreve... Mas isso, talvez, seja parte de 
outro conto, onde embora exista invenção, e não apenas lexical, o léxico conta pouco, o que 
conta, sim, é uma sóbria invenção sintáxica... Para escrever como um cão... (op.cit: 55) 
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Neste trabalho buscamos discutir a figuração da adolescência feminina nas canções do funk 
chamadas de proibidão.  São letras e vozes que nos permitem visualizar os protagonismos 
feminino e juvenil na teia das relações sociais que fazem da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, um 
lugar de carências, desencontros, lutas e aspirações, mas indicial da potência das realidades 
nacionais. Nossa proposta de pesquisa é alicerçada pela nossa própria história de ex-professores 
da educação básica pública, o que nos propiciou um marcante convívio com a dramaticidade das 
realidades juvenis, com sua eloqüência, via de regra, emudecida pelas pesquisas oficiais, mas 
fulgurante pela sua fantástica capacidade de inventar a própria existência meio a tantas 
dificuldades geradas pelas políticas e práticas dominantes. Acreditamos, então, que a voz e o 
movimento das meninas em questão configuram um dos mais eloqüentes indícios da atualidade 
da rede social brasileira e de como estamos imaginando as realizações do nosso futuro. Nosso 
caminho de investigação e fruição é a cotidianidade dos jovens. Campo açoitado pelas críticas da 
ciência estabelecida e desqualificado como fonte de conhecimento pela ortodoxia ainda 
dominante nas academias, mas, indispensável à aventura intelectual, imaginal e criadora a que 
nos propomos.  
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Caberá à Arte ou à Educação (re) descobrir os significados vitais da experiência imaginal através 
da atitude estética, superando os imperativos categoriais da correção, da civilidade e do 
interdito? Do belo, do feio, investindo, contingentemente, na suspeição dos papéis hegemônicos 
de gênero e licitude e na deflagração da afirmação da diversidade dos desejos, como, tão 
contundentemente, expressa a juventude? 
Ressaltamos que a experiência poética é inseparável do que guarda: a imaginação e realização 
erótico/criativa, energia arrebatadora de qualquer um para além das rotinas mortificantes 
decorrentes da submissão à regulação moral e institucional. Portanto, é o que gera, em derradeira 
instância, a nossa singularidade existencial no mosaico dos coletivos sociais.  
A fulguração, a intensidade da imaginação, com sua potência erótica e realizadora é, 
seguramente dentre os seres humanos, o que os difere da inexpressiva objetivação, da mera 
condição de coisidade, porquanto impregnada, melada e contaminada de pulsão e simbolismo. 
Entretanto, nos tempos do mercado e de suas especificidades, a colonização dessa potência, a 
exuberância e fulguração sexual, geram o risco de nos reduzir, aí sim, à mera coisa. Estaria aqui, 
infiltrada nessa questão, como ungüento ou humor balsâmico,  a urgente pertinência, ainda que 
difusa, da utilidade da arte, da realização da educação e da irredutível imaginação? 
Propomos, então,  discutir alguns aspectos que interrogam a educação contemporânea impondo a 
ressignificação das suas energias instituintes, para nós, irredutivelmente imaginárias. Se os 
processos políticos surpreenderam o projeto moderno e frustraram previsões; se a ecologia e a 
tecnologia alcançaram deslizamentos inesperados, as movimentações do universo cultural e 
educacional não se dão de forma menos dramática. Assim, as conceituações sólidas se 
volatilizam, inusitadas formas de entendimento e narrativa se reformulam líquidas e, 
irrepresáveis, escorrem para além das antigas certezas. Sob os escombros dos alicerces 
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categoriais e conceituais das instituições educacionais - atingidos pelas recentes guinadas 
filosóficas – evidenciam-se tanto a fragilidade da racionalidade de outrora quanto a fulgurante 
força da imaginação criadora.  
Explorando este cenário, o trabalho aqui desenvolvido investe na perscrutação das linhas de fuga 
que se projetam para além da tradição investigativa. Interessa-nos, pois, sobremodo, o 
desprezado, as sobras e o resto que os sistemas dominantes consideram inaproveitáveis. Dentre 
tantos elementos encontram-se a festa, a derrisão, a rebeldia e demais práticas cotidianas que, 
nos pulverizados acontecimentos do dia-a-dia escolar, indiciam a potência da imaginação de seus 
atores/autores. Força indispensável a uma outra educação,  compatível com os tempos de então...   
Do cenário contemporâneo composto por diferentes elementos em complexas misturas 
escolhemos discutir a produção poético-musical das meninas funkeiras cuja produção observada 
por nós está na sintonia dos proibidões. Acreditamos que nossa escolha é relevante na medida 
em que aponta para muitos aspectos importantes da trama do real contemporâneo cuja captação é 
fundamental à qualquer iniciativa de propósitos produtivos no campo da cultura, da arte e da 
educação. 
 
Sobre uns nômades, sobre o Funk 223 

 
A musicalidade Funk surge de uma miscelânea de ritmos, de importações em permanente troca, 
incorporações, releituras e assimilações. Fenômeno rebelde e desafiador (Essinger, 2005), 
estende à música e à dança, ao corpo e às  maneiras de viver de seus praticantes. Entender o 
Funk é um ardiloso desafio que se revela nas primeiras ações investigatórias. Tudo que pertence 
à ‘rede funk’ se espraia além do concreto acontecimento da música ou do baile, embora este seja 
o seu mais importante evento. O baile, por sua vez, se constitui de inúmeros e inapreensíveis 
micro-acontecimentos circulantes em cada uma das suas edições. Em sua cotidianidade feérica 
fulgura a compleição da cultura funk, mas o que apreendemos dos bailes pouco conta de sua total 
potência. Entretanto, só a experiência empírica da ida a um baile oferece a percepção da sua 

                                            
223 “Eu amo baile Funk de Hamilton Ferreira da Silva 
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força estética que fulgura nas performances individuais e coletivas, nas danças, nos modos de 
estar, de se apresentar e de agir. Os bailes revelam criações que desconcertam qualquer mapa 
definidor da cultura e brincam com os limites da Arte.  
Inspirado em determinadas condições do cotidiano dos jovens da periferia, o funk prima pelo 
deslocamento, transita e flui no mesmo ritmo do fluxo da juvenilidade e se espraia por todas as 
zonas da cidade. O abandono que caracteriza as zonas de onde o Funk emerge contrasta com a 
riqueza de possibilidades que essas mesmas áreas oferecem à criação estética. Se por um lado 
não há proteção do Estado, por outro não existe controle oficializado, e potente o suficiente, para 
coibir as criações no campo do jogo e da estética. No outro lado do abandono vigora a complexa 
liberdade de auto-criação, do “poder fazer”.  Daí a força de criação no âmbito das sobras, do 
relegado, descartado e condenado, porque também é desregulado, descontrolado, liberado, das 
verdades morais aos estatutos estéticos. Recomendamos manter próxima à leitura dessas 
reflexões a condição dos protagonistas da ‘rede funk’, ou seja, o abandono político, a 
desproteção social e demais agruras comuns à população pobre brasileira. Há de se considerar, 
também, que nossa abordagem nada tem a ver com a colonização das manifestações populares 
como eventos pré-modernos, primitivos, simples, etc. Entendemos, em sintonia com a atualidade 
dos Estudos Culturais, que o Funk enreda forças inaugurais do cimento societal, alude à 
liberação de alguns dos recalques da modernidade e destaca, sobretudo, a dinâmica do contraste 
entre a simplicidade e a complexidade do ‘povo’. Afirmamos, portanto, o reconhecimento da 
riqueza cultural do fenômeno ‘funk’ e de sua importância na compreensão da juventude 
contemporânea e das suas potencialidades estéticas e epistemológicas. Assumimos o elogio ao 
Funk. 
Nossa fonte, o Funk carioca indicia o seu tempo. Ocorre em espaços urbanos múltiplos, das 
franjas aos centros e interage com a mutante paisagem tecno-científico-informacional 
contemporânea. Seu cenário é de contrastes. Contém a precariedade das condições 
infraestruturais e a sofisticação tecnológica e comunicacional. Suas práticas falam do jogo dos 
contrastes pós-modernos: moldura e clima da prodigiosa produção musico - poética que cria o 
heroísmo de seus sujeitos. Parte numerosa do seu público e dos seus autores, como já 
sublinhamos, pertence à população socialmente desfavorecida e simbolicamente periferizada. 
Juventude de futuro incerto, órfã de políticas públicas, excluída de qualquer agenda de futuro 
promissor. A escola, dentre as instituições às quais cabem a proteção social e formação política, 
lhe é geralmente distanciada. O afastamento da educação formal  se deve, entre muitas outras 
razões, às linguagens e crenças desatualizadas que constituem os discursos dessas instituições. 
São as linguagens anacronicamente assentadas em verdades de outros tempos, resistentes às 
novidades juvenis. Além do conservadorismo ‘dos bons modos’  que freqüenta a escola, há o 
moralismo cristão, sempre de plantão, a rejeitar e desqualificar as formas orgiásticas dos jovens 
em geral. Encontramos, a despeito de muitas recentes iniciativas progressistas, as escolas 
matrizadas por modelos culturalmente distantes das invenções que emergem das zonas ‘feias’  da 
cidade.  
O funk inventa sua autonomia no plano da criação artística. Seus autores fazem parte de 
coletivos cujos membros, mesmo não sendo criadores de canções, são, sob certo aspecto, seus 
autores. No Funk, artista e público se confundem, sua estética escapa do baile e invade o 
cotidiano dos jovens. Envolve modos e usos das roupas, as linguagens faladas e gestualizadas, 
etc. Reiteramos o entendimento de que tal rede de ‘fazeres’ e vivências é para nós uma notável 
fonte de conhecimentos em franca produção. A beleza do Funk acontece indiferente à hegemonia 
do sistema outorgado da arte e de seus refrões normativos. Seus saberes vagabundos, suas 
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audácias nômades desafiam, na pulverização do cotidiano, a robustez das políticas dos saberes 
centralizados.  
O funk é um indício de uma racionalidade estético-expressiva em diálogo com os tempos pós-
modernos. É linha de fuga da maquinaria da ‘matrix’ moderna. Escape radical das 
territorializações que a modernidade impôs à estética e à arte, bem como a muitos outros campos 
de saber, via as operações do poder.   
Na tessitura do universo Funk não há uma oposição direta e planejada às esferas de poder 
instituído. Mas, desafios ao que lhe é oposto, na medida em que as reinvenções de alguns 
hábitos, de modos de agir e a operar a linguagem fraturam a norma e rompem interdições. 
Observamos que muito além de se opor, literal ou sistematicamente às práticas dominantes que 
lhe são antagônicas, a juventude ‘funkeira’ vibra na reinvenção da sua própria condição cultural, 
o que é inegavelmente uma colocação política. Rebelde, avança na conquista fugaz de espaços 
oportunos; como nas operações de caça (Certeau), de certa forma mostra-se imune às 
maquinações do mercado e de suas operações predadoras que inventam estéticas imagéticas de 
uma juventude eterna e irreal, desqualificadora da corporeidade e demais concretudes das 
juventudes reais. No jogo do mercado é inegável a centralidade da imagem do jovem, assim 
como na esfera da produção artística, sobretudo na musical. Os jovens produzem esteticamente e 
são produzidos pelas redes de interação cultural circulantes, daí a importância da elucidação das 
potencialidades e atuações do universo ‘funk’ como elementos da arquitetura social 
contemporânea.  
A insegurança que combale a cidade não imobiliza os meninos e meninas em definições estáveis, 
nem tão pouco engendra o seu devir. Sob a perspectiva certauniana do jogo tática e estratégia, o 
funk pode significar a ação de uma emergente ética, enquanto força de criação e manutenção da 
vida coletiva. Parece-nos, entre outros escapes, uma fuga muito atual da condição de recalque 
imposta ao gozo coletivo, forma de ação coletiva que vibrava o corpo das sociedades arcaicas. A 
poemação ou performance discursiva dos personagens das músicas, sejam os narradores ou os 
narrados, não são, tão pouco, redutíveis às etiquetações conservadoras  tradicionais, sempre 
enunciadas por meio de vocabulário euroreferenciado, machista e obviamente moralista. A 
plenitude da fruição do funk deve dispensar a clivagem moral e legal.   
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Em sintonia com os modos e maneiras de pesquisar o/com/no/do cotidiano (nossa escolha 
metodológica), o que oferecemos são notícias de um acontecimento juvenil que atravessa a 
cidade.  
Dessas notícias, propomos visadas por meio das quais seja possível destacar aspectos 
desprezados no panorama cultural e social da cidade do Rio de Janeiro. São faces da nossa rede 
cultural  que interrogam a licitude cultural, a legalidade e a legitimidade da arte outorgada, bem 
como os sentidos da obrigatoriedade de seu ensino na educação básica. A investigação da arte 
marginal, ou não arte, da estética reprovável e insolente e de seus autores e público indesejáveis, 
propicia elucidar os sentidos e interesses políticos do que é ‘autorizado’, de suas ‘autoridades’ e 
de seus ‘autores’. E consequentemente, expor outros ângulos dos dramas da cidade. 
 
Sobre as meninas no Funk 
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“Onde foi que erramos?” É possível que você já tenha recebido um e-mail com este título. 
Interpelando o que foi feito da admiração pelas mulheres, a mensagem reproduz trechos de 
músicas feitas desde os anos 30 do século passado até a década presente. Entre as músicas 
lembradas, prevalece até os anos 90 uma imagem delicada do desejo. Ouvíamos coisas assim: 
“Tu és, divina e graciosa, estátua majestosa”. E também: “O que é que a gente não faz por 
amor?”. Ou então: “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça” Acontece que, mais 
recentemente, esta devoção mudou o tom: “Vou te jogar na cama e te dar muita pressão!”. 
A pergunta sobre o erro cometido indaga sobre uma suposta banalização da aventura amorosa e 
conseqüente desvalorização da mulher. Apreciação que nos conduz a um elemento substantivo aí 
presente, relevante de destaque se queremos conhecer o que está sendo disputado, agora, ao 
redor desta representação sobre a identidade feminina. Enquanto todas as outras canções estão 
relacionadas a um universo, acima de tudo adulto, o Bonde do Tigrão é tocado particularmente 
para a diversão de jovens. Ou seja: pode surpreender não apenas a figuração feminina nas 
canções de hoje, se comparadas com aquelas feitas em outras épocas, mas também o fato de 
encontrarmos narrativas juvenis no plano mais alto da difusão cultural: o circuito comercial.      
Desviando a atenção da sempre inquietante absorção do mercado, é destacável a novidade da 
crescente centralidade da imagem do jovem, neste caso das jovens mulheres, na produção 
musical, novidade, esta, cujas potencialidades precisam ser investigadas como fontes indiciárias 
da atuação feminina desses últimos anos. Pois, as idéias circulantes que constituem a 
contemporaneidade têm evidenciado que as posições e territórios nos quais originalmente são 
identificados e/ou localizados os atores sociais, não os definem, nem tão pouco engendram o seu 
devir. O fato das meninas aparecerem em músicas colonizadas pela mídia/mercado, não significa 
apenas essa superficialmente desesperançada constatação, mas veicula outras significações da 
atuação das mulheres no universo machocrata.  
Sob a perspectiva do jogo tática versus estratégia, a estética feminina pode significar a geração 
de uma emergente ética feminista. Do mesmo modo que a performance discursiva das 
personagens presentes nas músicas não são redutíveis às etiquetações tradicionais e 
conservadoras que são comumente emitidas pelo olhar masculinizado. O olhar e modo de 
construção da mulher irreal e irrealizada, aquela cuja pró-ação no campo erótico e sexual 
representa o inaceitável, inominável e impensável desmonte do mais significativo e precioso 
bunker masculino: o protagonismo sexual.  Construção estruturada em discursos míticos não 
resiste à enunciação do seu avesso.  
Com a perspectiva acima apontada, o que vamos dispor, aqui, são de notícias sobre meninas da 
cidade do Rio de Janeiro. Escrito ainda na forma de um apontamento, este é um trabalho onde 
apresentamos algumas informações e pensamentos a respeito de acontecimentos juvenis que 
estão vindo à tona com algumas dessas meninas. Acontecimentos que permitem vislumbrar 
novos feminismos em pauta na cidade, produções de diferenças que conflitam as identidades 
vistas como unidades terminais e buscam estabelecer formas de permanência e transigência no 
urbano tardio das metrópoles contemporâneas. Trabalhamos esta pesquisa com uma fonte bem 
definida: as canções do funk chamadas de proibidão.    
Importante dizer que se trata de um olhar respectivo, interessado e possível à nossa vida como 
professores lecionando na Educação Básica nos últimos anos. É de dentro das escolas que 
privilegiamos saber e desconhecer o que vai pelos corações e mentes das meninas: a realização 
de suas vidas através da emoção, enlevamento que provocam com seus gestos, as roupas que 
vestem e as músicas que selecionam, entre outras práticas que levam a efeito. Aqui, na 
perspectiva exclusiva deste trabalho, vamos nos dedicar a dizer sobre as músicas que escutam. O 
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que cantam e contam com elas? O que diz esta audição sobre o que vivem e o que demonstram 
não querer como mulheres é o que pesquisamos.   
Deste modo, quando nos debruçamos sobre o cotidiano de nossas escolas para investigá-las não 
nos afastamos da territorialização a qual pertencemos e produzimos como seus professores/as. 
Então, a primeira questão que enfrentamos na pesquisa do cotidiano escolar é sobre  nossa 
cumplicidade e demais ligações com este universo. A importância de realçar nossa condição de 
amálgama com o que narramos é ao mesmo tempo útil para evitarmos o pretenso afastamento 
que o termo pesquisar impõe e evoca na tensão observador/narrador e campo/narrado, cuja 
consideração é indispensável à deflagração da discussão que propomos.  
O proibidão é um formato característico de produção artística meio à cultura popular de hoje na 
cidade do Rio de Janeiro. Transita ligeiro entre a favela e o asfalto e circula nos CDs produzidos, 
particularmente, nas comunidades onde captam a presença, práticas e imposições do 
narcotráfico. Por outro lado, também refletem os cotidianos desses espaços que, além de moradia 
dos soldados do movimento, são constituídos por muitas outros cenários. Seja como  territórios 
de concentração da escassez e da considerável marginalização da parcela empobrecida da 
população, seja como palco de fantástica capacidade de reinvenção da vida por meio da 
produção de uma poética ousada em termos de imaginação e realização, de forma e de conteúdo. 
Nesses locais, as comunidades, têm proporcionado o surgimento de ações culturais reativas aos 
modos de vida no lugar, à identificação dos seus sujeitos e à segregação produzida na cidade. No 
caso do proibidão, são canções de enaltecimento de traficantes e narrativas sobre o cotidiano 
militar dos conflitos com as facções rivais e com a polícia. Exibem também éticas e práticas de 
pertencimento aos grupos de traficantes. Mas, cada vez mais, as letras movem-se entre assuntos 
mais ordinários da vida dos jovens, deflagrando representações amplificadas para a cidade.  
O nome proibidão, é claro, provém do caráter ilegal da produção e reprodução destas músicas. 
Ilegalidade que não impede sua ampla difusão. As canções são bastante conhecidas entre os 
jovens, não apenas aqueles moradores das favelas, mas também das camadas empobrecidas e de 
classe média suburbanas, alcançando, ainda, a classe média que vive em lugares mais 
valorizados socialmente. Como professores, verificamos isso facilmente entre nossos alunos. Em 
qualquer lugar da cidade onde lecionamos percebemos que as letras destas músicas foram 
aprendidas, embora o repertório destas canções, aparentemente, não varie muito. A audição 
atenta, principalmente em série das dezenas de cds lançados, permite a recepção de outras vozes, 
não redutíveis à imaginada identidade do tráfico. Nota-se que a freqüência da participação das 
meninas nos cds é crescente, abrindo para estas poesias funk narrativas mais representativas e 
complexas a respeito da vida dos jovens na cidade e a reflexão de novas subjetividades em pauta 
na contemporaneidade. 
Para o estudo que realizamos nesta pesquisa, fizemos até agora a escuta de aproximadamente 
120 canções, distribuídas em oito cds. Alguns destes chegam a conter até trinta músicas, mas 
nem todas inéditas. É comum a mesma música aparecer em múltiplos cds. Em razão do formato 
flexível da produção na mídia digital, os cds são recriados e copiados com facilidade. Por outro 
lado, sem muita sofisticação, não existe a informação que precise a época de lançamento de cada 
produto. Isso só poderia ser feito se a aquisição fosse realizada logo após o seu lançamento (o 
que não foi o nosso caso) ou, de modo aproximado, através de indícios presentes nas próprias 
músicas.  O mais antigo que escutamos é uma cópia feita há pelo menos sete anos. O mais 
recente, lançado em 2006. Portanto, este é o período que estipulamos entre o lançamento das 
primeiras canções que analisamos e as últimas conhecidas.  
Também não existem registros sobre autoria das letras disponíveis nos cds. Mas muitas canções 
trazem referências sobre os cantores (os MCs) que narram sua participação nas músicas, através 
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da saudação que realizam. Narrativas que contêm também a identificação das comunidades onde 
vivem, dos grupos (os “bondes”) e da facção do tráfico dominante na área. Em algumas músicas, 
MCs afirmam seu próprio pertencimento ao tráfico ou então prestam homenagens aos chefes nos 
morros, aos traficantes presos (geralmente lembrados como companheiros e amigos) ou mortos. 
Muitas das canções são gravadas ao vivo, nos bailes funk. Alguns destes artistas chegam a 
adquirir grande popularidade, cantando em vários bailes em uma mesma noite. Existem ainda 
aqueles que conseguem posteriormente contratos e a realização de gravações comerciais.  
Como artefato cultural e produto midiático, o proibidão não pode ser apropriadamente entendido 
se não for relacionado à criação das festas funk. Os bailes, em razão da sugestão que promovem 
a violência, propaganda negativa fortemente feita pela grande mídia, são proibidos ou 
controlados, até onde isto é possível, pela vigilância policial e judiciária. É ali que a “massa 
funkeira” reúne seu maior aglomerado e muitos jovens encontram a sua principal atração 
identitária. Nele, realizam, sobretudo, suas estéticas, almejam a beleza e promovem a figuração 
da existência como arte e imaginada felicidade. Fulgor que faz também da favela lugar de 
trânsito e partilha em relação ao resto da cidade. Os bailes são também freqüentados pelas 
classes média e alta. A cultura funk, portanto, não é uma vivência exclusiva das comunidades de 
onde surgiu, mas é difusa: copiada, reinventada e modelada em toda a cidade. Mesmo os cds do 
proibidão, diante do seu circuito de divulgação, transmissão e troca, são um suporte material e 
cultural desta mistura, isto é, das mestiçagens entre as vivências diversas do urbano no Rio de 
Janeiro. 
Então, como as vozes das meninas entram nos proibidões e o que anunciam em relação as suas 
vidas e a cultura cosmopolita? 
Nos primeiros cds ouvidos não existe qualquer participação feminina. De uma forma geral, a 
narrativa dominante no proibidão reproduz uma imagem viril e suficiente dos homens. São 
mortais e implacáveis nas ações que promovem. As demonstrações de força e capacidade de 
submeter é um elemento pregnante nas vozes masculinas que narram o cotidiano e o 
fundamental de suas vidas. Linguagem caracterizada diante da militarização do tráfico, mas 
também da experiência, sempre ostensiva, da ação policial nas favelas. Mas a própria 
propagação do proibidão e sua eficácia na expressão e comunicação dos modos de vidas destes 
jovens permitiram que os temas ali tratados fossem ampliados para outros problemas da 
existência.  No lugar do caráter inicialmente monocórdio das mensagens sobre a vida do tráfico, 
o fluxo do proibidão entre os jovens e o seu trânsito na cidade passou a diagramar uma tensão e 
até um diálogo entre diferentes sujeitos, agora também presentes na composição dos cds.   
Uma voz privilegiada desta virada na recepção e autoria do proibidão  será o das meninas. Isto 
acontece quando os cds produzidos nos últimos três anos passam a incluir questões relativas a 
vida sexual dos rapazes. De um modo geral, nestas narrativas a voz masculina procura reafirmar 
a supremacia masculina, especialmente através de uma autoridade patriarcal. Vejamos um 
exemplo desta postura na canção que diz ser um “lanchinho da madrugada” a amante 
conquistada para uma aventura esporádica: 
A minha mina está em casa dormindo lá no sofá 
Enquanto eu estou no baile preparado para zoar 
Vou pegando as mulher... Se pensar que é minha mina  
Só pego naquela hora para fortalecer no dia 
Não compara com a de fé tu é lanchinho da madrugada 
Mas se mexer com a fiel tu vai entrar na porrada 
Minha mina não liga é para nada 
As minas que eu pego na pista é lanchinho da madrugada. 
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 No mesmo cd, outra música demonstra que para os rapazes trata-se de um poder na 
verdade suspeito, já que a imagem que prevalece sobre as mulheres cede à convicção de elas são 
obscuras, imprevistas e improváveis de se realizar sexualmente: 
Eu não entendo essas mulheres  
Vem de cima que embaixo esquenta 
Vem boceta, vem boceta... 
As mulheres manda diferente 
Quando elas estão com fogo elas dão para qualquer um 
Então vem, vem... 
 Em uma faixa posterior, o cantor dá voz a uma garota invertendo a autoridade sobre o 
corpo feminino:  
Você quer que te chame de quê? 
 Uma voz feminina responde: 
Cachorra! 
 Neste curto diálogo há uma mudança significativa no plano da relação entre os rapazes e 
as moças. Não se trata mais da voz masculina dominadora que identifica sua parceira. Pelo 
contrário, ela é que deve dizer sobre si, autorizando uma imagem (“cachorra”) no lugar, 
simplesmente, de aceitar a imposição de um signo ou de uma marca. 
 Ainda no mesmo cd, em uma canção onde há apenas uma voz feminina, diz a garota:     
Não deu conta, eu como mesmo 
Tu tá marcando, eu tô comendo. 
 Se nas canções narradas pelos rapazes, a esperteza de possuir as amantes é masculina, 
aqui não. Trata-se de uma conquista feminina, isto é, das próprias “amantes”.  
 Em outro cd, uma voz feminina insiste na representação positiva das amantes e na falta 
de qualidade da “fiel” 
Se ele marcar, o seu marido eu vou comer 
Fiel é o caralho! Escuta o que eu vou dizer: 
As amantes estão na pista, o seu marido eu vou comer 
As amantes estão com tudo e as fiéis não estão com nada. 
 Também neste cd, a conduta feminina defendida é mesmo a da errância e a do desvio: 
Como o Mais Forte falou, tem que ter uma amante 
Vou te dar um papo reto, se liga nessa parada 
Quando a menina é amante não quer dizer que ela é mamada 
Tem que ter, tem que ter, tem que uma amante 
Vou te dar um papo reto e papo de traficante 
É claro que todo bandido tem que ter uma amante 
Se ele é todo bom ele te leva até o céu... 
 Até então a voz feminina parece divergir da moral dominante, contudo, sem corromper a 
imagem da virilidade masculina. Mas nem isto está garantido com a emergência das garotas no 
proibidão. Em outro cd, canta uma moça: 
Uh! Uh! Uh! Miniatura de peru! 
Anda cara faz força! Quero ver roçar nas coxas! 
Vou mandar um papo reto, você tem que saber 
Tu esculacha as amantes, eu te pergunto por quê? 
Pelo que eu te conheço, você não é grandes coisa 
Teu peru é tão pequeno que não roça nem nas coxas! 
Tu é raquítico e desnutrido, a fiel não te alimenta 
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Tu depende das amantes, mas para elas não compensa. 
Para além da superfície dos signos, planura que os segmentos conservadores utilizam para 
desqualificar esta produção estética duplamente ameaçadora, porquanto popular e juvenil, a 
poesia funk reflete o vicejar de novas maneiras de ser e estar nos coletivos contemporâneos. As 
tribos femininas atravessam as inexpugnabilidades masculinas por meio da reinvenção da 
palavra. Enunciam outras ordens que, embora não lhes garantam a proteção há muito necessária, 
reordenam os territórios e os fertilizam de possibilidades para o universo feminino.  O que 
defendemos é que é justo nos espaços nos quais a atenção se afasta, justo nessas  periferias 
simbólicas, é que a ação tática ocupa e floresce. No meio da música/arte de segunda categoria, 
nesse limbo estético de baixa intensidade a reinvenção do cosmo feminino avança seu 
acontecimento de primeira ordem e imensa intensidade. 
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O inconsciente ecológico na ficção afro-diaspórica das américas 
 

Roland Walter (UFPE) 
 

...  l’eau est la mémoire des formes ... 
(Patrick Chamoiseau) 
 
Salt wants to consume every morsel of those bodies 
until the sea becomes them, becomes their memory 
(Fred D’Aguiar) 
 
My race began as the sea began/with no nouns, and 
with no horizon/with pebbles under my tongue/with a 
different fix on the stars/ … with no memory 
(Derek Walcott) 
 

The history of colonisation is the process of man’s general zombification. It is also the quest for 
a revitalising salt capable of restoring to man the use of his imagination and culture. 

(René Depestre) 
 
 

 
Aqueles atentos às declarações e atitudes de personalidades públicas talvez reconheçam que 
palavras, frases e gestos relacionados à terra/natureza estão em moda. Enquanto que ativistas, 
como os membros de Greenpeace entre outros, lutam ativamente pela manutenção do nosso 
ecosistema, outros se dão um verniz verde quando falam de desenvolvimento/progresso 
econômico ou fazem propaganda pelos seus produtos. Desafios globais como poluição, 
aquecimento, tempestades e desertificação, entre outros, requerem ações urgentes e 
principalmente uma mudança de visão e relação à natureza. Parece-me, portanto, que a questão é 
se estamos prontos, ou melhor, se queremos substituir uma coabitação sustentável com a 
dominação da natureza que tem sido até agora a base das diferentes fases do capitalismo. 
Ademais, afirmo que falar sobre a terra de maneira crítica deve estabelecer um espaço global de 
lugares locais conectados: uma rede epistémica de diversos fios para minar sua cooptação por 
forças e práticas imperialistas neocoloniais e neoliberais. A eco-fala, portanto, deve tornar 
audível os ecos locais dos seus efeitos globais e vice versa. Seguindo a máxima de Sartre 
“reveler c’est changer”, a eco-fala deve problematizar os assuntos relacionados à terra/natureza 
enquanto encruzilhada multidimensional, inter-relacionada e performativa de relações de poder 
dentro de um processo histórico que permita combinar saberes locais e globais. Como tal política 
de localização, a eco-fala deve ser enraizada numa epistéme cultural específica, ou seja, numa 
ordem de coisas e saberes que fornece tribos/grupos/comunidades/sociedades com as categorias 
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de fundação, o esquema classificatório do mesmo e do outro, os processos mitopoéticos de 
nomeação original, a língua e a variedade de discursos mediante as quais os aspectos do dia-a-
dia se traduzem de maneira sensata e ordenada.  

Desde o holocausto do sistema de escravidão, a natureza/paisagem tem um papel de suma 
importância na experiência dos negros: o mar enquanto berço de vida e morte, a plantação e 
as minas enquanto cativeiro, o mangue, a floresta, as colinas e montanhas enquanto 
esconderijo, entre outros. Nas secções que seguem quero estabelecer uma encruzilhada 
interamericana ao analisar o inconsciente ecológico em relação à identidade cultural afro-
descendente em obras de Toni Morrison (Estados Unidos), Patrick Chamoiseau e Édouard 
Glissant (Martínica), Maryse Condé (Guadalupe) e Miriam Alves e Ana Maria Gonçalves 
(Brasil) com o objetivo de problematizar a natureza/paisagem enquanto pano de fundo e palco 
do agir dos personagens e enquanto personagem que age imbuído de uma cosmologia 
etnocultural específica. Neste processo, serão estabelecidas relações entre a natureza e a 
memória e entre a violência ambiental, epistémica e física profundamente enraizada numa 
(neo)colonialidade de poder materialista que destrói seres humanos e a terra em nome do 
progresso. 

Em Tar Baby, Morrison utiliza o estilo chamado ‘realismo mágico’ para denunciar a destruição 
ecológica causada pelas forças e práticas neoliberais, neocoloniais e imperialistas. A força desta 
crítica reside no fato de que a natureza, embora sendo destruída pelos ditados do capitalismo 
neoliberal (especialmente por uma das suas vertentes mais importantes, o turismo), sente, pensa 
e se rebela.   
Além da existência dos cavaleiros mitomágicos   escravos quilombolas que, desde sua fuga da 
máquina escravagista do sistema de plantação, vagam pela floresta da ilha caribenha  a 
cosmovisão mágica em Tar Baby reside numa cosmogonia/cosmologia baseada na conexão entre 
todas as formas de ser. Nesta filosofia de ser e pensar o mundo, a existência ganha seu sentido 
significativo antes pela ligação que une todas as forças vivas em volta do indivíduo do que por 
objetivos e práticas meramente individuais. Para transmitir essa relação dinâmica e não-
hierárquica entre os seres humanos e as forças não-humanas do universo, Morrison 
antropomorfiza a natureza: ela vira uma entidade que sente, fala e age através da mediação da 
sensação e do pensamento humanos. É importante repetir que essa mediação é enraizada no 
saber epistémico que vê a comunicação e o senso não como exclusivos atributos humanos, mas 
como características que também pertencem ao mundo não-humano225. Sob o impacto do 
imperialismo neocolonial  ricos magnatas (brancos) do Norte que constroem suas casas de 
férias no Sul — a flora e fauna da ilha (re)age: 

as nuvens e os peixes eram convencidos que o mundo terminou, que o verde do 
mar verde e o azul do céu azul não eram mais permanentes. Papagaios 
selvagens ... concordaram e com grande estrondo e confusos voaram em busca 
de mais um refugio. ... As nuvens se juntaram, ficaram parados e olhavam o rio 
correndo pelo chão/solo da floresta de maneira confusa e agitada, rebentando 
precipitadamente nas ancas das colinas sem a menor noção aonde ir .... As 

                                            
225 Justine Tally (1999, p.13-14) usa o termo "realismo psíquico" em detrimento de "realismo mágico" na sua 

discussão da escrita morrisoniana. Esse termo, porém, privilegia a percepção humana sobre a realidade ontológica. 
Ademais, o que justifica que mantivessemos o termo 'realismo mágico' para analisar a escrita morrisoniana é que 
nela nem o autor implícito, o narrador, os personagens, o narratário, nem o leitor atual hesitam em relação às 
categorias sobrenaturais da realidade. Se isso fosse o caso, seríamos confrontados com o fantástico. Por isto, 
tampouco concordo com Epstein (1992) que classifica os romances de Morrison de fantásticos.  
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nuvens olharam-se e depois  se dispersaram em confusão. ... Quando terminou e 
as casas cresciam nas colinas, aquelas árvores que sobraram sonhavam com 
seus camaradas .... Logo depois a chuva mudou e não era mais igual (Morrison, 
1983, p.7-8). 

Morrison, neste trecho, denuncia a destruição desenfreada da natureza por um chamado 
progresso que, como o romance demonstra, é retrocesso ambiental e mental. Ao delinear 
elementos desta natureza enquanto sujeitos que agem em vez de objetos vitimados, dando voz e 
focalização a estes, ela desloca o poder de criação dos seres humanos (que neste processo se 
acham Deus) para os elementos naturais que formam sua base de existência. 

Além da sua própria destruição pelos fluxos e forças esquizofrênicos do capital glocal, a 
natureza lamenta também a colonização mental daqueles que os encenam: todos os 
personagens no romance constituem uma rede de relações de poder mediante a qual a infra-
estrutura que garante a continuidade destes fluxos, forças e práticas é criada. Brancos do 
Norte dominam negros do Sul e negros da casa dominam negros do jardim e todos juntos 
dominam/destroem a natureza. Quem, como Son vive uma vida quilombola de resistência 
mais próxima à natureza é marginalizado. Jadine, oscilando entre as rotas do sucesso no 
mundo branco e as raízes de sua cultura negra, é o protótipo da internalização dos valores 
materialistas da sociedade dominante — valores construídos com base na radical subjugação 
tecnológica da natureza, na inerente normalização da conduta natural e espontânea dos seres 
humanos e na exploração de certas classes e grupos étnicos. A reificação de Jadine, seu prazer 
fetichista perante um casaco de peles, é criticada pelas "borboletas-imperadores": "Elas 
agarraram-se às janelas de um outro quarto, tentando ver com os próprios olhos o que as 
madressilvas-anjos lhes tinham descrito: as peles de noventa bebês-focas costuradas .... As 
borboletas não acreditavam e iam para ver elas mesmas" (Morrison, 1983, p.74).  

Ademais, as "mulheres do pântano", as namoradas dos cavaleiros quilombolas, maravilham-se 
com a relutância de Jadine em aceitar seu abraço: 

As árvores jovens suspiravam e balançavam. As mulheres olhavam das vigas 
das árvores para baixo e deixaram de murmurar. Quando a viam pela primeira 
vez estavam encantadas, achando que uma criança fujona lhes foi devolvida. 
Todavia, ao olhar mais de perto viram que não era assim. A menina lutava 
para fugir delas. As mulheres penduradas nas árvores estavam quietas agora, 
mas arrogantes — conscientes do seu valor, sua feminilidade excepcional, 
sabendo que o primeiro mundo do mundo foi construído com suas 
propriedades sagradas, que só elas foram capazes de manter juntas as pedras 
das pirâmides e os juncos do berço de Moisés; sabendo a sua consistência 
constante, seus passos de glaciares, seus  abraços permanentes, admiraram-se 
da luta desesperada da menina, lá abaixo, de ser algo diferente daquilo que 
elas eram (Morrison, 1983, p.157). 
 

Desesperadamente tentando livrar-se das marcas das mulheres mágicas, "a coisa negra [que] era 
como mucilagem" (Morrison, 1983, p.157), Jadine não aceita "a substância negra" tipo alcatrão a 
não ser como putrefação e rejeita um aspecto crucial do seu legado étnico, a saber: o papel da 
mulher enquanto base nutriente de sua comunidade.226 Consentâneo com a surpresa e a 

                                            
226 Essa visão de alcatrão como algo podre por parte de Jardine se explica pela sua equiparação da cultura 

afro-americana com pobreza e atraso. Além disso, a imagem da mulher negra como esteio da comunidade, a garantia 
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admiração das mulheres mágicas das árvores, a delineação morrisoniana de Jadine levanta a 
pergunta por que novas práticas, experiências e significâncias excluem os significados e valores 
coletivos mais antigos. A transformação das políticas raciais de diferença enquanto separação 
para diversidade em relação e da raça enquanto atributo privilegiado para uma característica que 
existe de maneira desprivilegiada — um dos principais objetivos da “transescrita” morrisoniana 
— problematiza a rejeição da negritude de Jadine ao ligar elementos culturais opostos em 
complementaridade transcultural. Se, segundo Morrison (1990, p.210), "um vazio talvez seja 
vazio mas não é um vácuo", então podería argumentar-se que ela enche esses vazios no discurso 
ocidental mediante uma retórica mágico-realista de diferença cultural que suplementa o 
pensamento linear e o relacionamento hierárquico. Através de imagens antropomórficas da 
natureza e de espíritos vivos, Morrison pinta uma cosmovisão enraizada na relação dinâmica 
entre o ser humano e seus arredores, uma realidade na qual tanto a ontologia da realidade e a 
fenomenologia da percepção são elementos-chave. O universo é visto como um organismo 
animado baseado na coexistência dinâmica entre formas humanas e não-humanas: os espíritos, 
os animais, as flores e a paisagem não são entes passivos, mas agentes compartilhando seus 
ritmos e dimensões com os seres humanos. O enraizamento morrisoniano na espiritualidade 
africana reside precisamente no seu uso do espírito como força vital e energia cósmica, 
impessoal e criativa — o axé — cujo fluxo conecta esferas de existência visíveis e invisíveis227. 
Essa cosmovisão não-hierárquica enquanto memória cultural da diáspora negra revisa os 
discursos ocidentais que normalmente menosprezam tal maneira performática de perceber o 
universo como superstições 'primitivas' que pertencem ao passado. Articulando a vida, o mundo 
e a realidade como um contínuum, essa cosmovisão constitui antes uma alter-visão cultural de 
agência criativa do que um consumismo materialista, antes uma coletividade do que 
egocentrismo. 
Se, segundo Alejo Carpentier (1984, p.7), "la sensación de lo maravilloso presupone una fe" e 
existe através de epifanias, nos textos de Morrison os trechos mágico-realistas servem para 
promover a conexão entre a narração oral e escrita e a memória com o objetivo de estabelecer os 
insights necessários para a sobrevivência cultural. Nesse sentido, o realismo mágico não é tão-
somente uma articulação da diferença cultural afro-americana, mas também um meio de 
conhecer o que há atrás das coisas, de evocar visões no presente através de uma viagem 
espiritual ao passado que visa o futuro. Isto é, o realismo mágico morrisoniano exprime uma 
cosmovisão e um ethos que apresenta sua etnicidade específica enquanto parte da universalidade 
humana, um sentir-se em casa, ou seja, em harmonia com o universo, consigo e sua identidade 
coletiva. Como tal, assinala uma possível cura de fé da fragmentação cultural enquanto efeito da 
“não-história” vivida. Uma cura que se materializa entre e através de diversas culturas, ou seja, 
que se alimenta de diferentes elementos culturais. Se, como Nada Elia (2001, p. 51) observou, 
"escritoras da diáspora africana são mediadoras ... funcionando de maneira liminar", então 

                                                                                                                                             
do futuro da raça negra é para Jardine o exemplo principal do tar baby, isto é de uma armadilha coletiva em 
detrimento da liberdade individual. Em contraposião à percepção de alcatrão como significante abjeto da cultura e 
da mulher negra, Morrison põe uma imagem alternativa que exalta o "valor" de mulheres negras. Esta escrita dupla 
transforma a profanação internalizada da cultura (mulher) negra por parte de Jadine em orgulho étnico sem, porém 
ignorar suas contradições internas. 

227 Mbiti, (1975, 57) em sua análise da espiritualidade no pensamento africano tradicional, diz o seguinte: "O 
mundo invisível é simbolizado ou manifestado por fenômenos e objetos visíveis e concretos. O mundo invisível faz 
muita pressão sobre o mundo visível. O físico e o espiritual são duas dimensões do mesmo universo". Isso significa 
que a construção do eu é de uma natureza material e espiritual. 
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Morrison, situada no hífen entrelaçador entre afro e americano, é uma mediadora transcultural 
dos laços tensivos que seguram a relação dos dois.  
A descolonização da “não-história” esquizofrênica que fez com que, segundo Figueiredo (1998, 
p.99), “o descendente de escravos na América não tinha nem história nem geografia nas quais 
pudesse apontar sua legitimação” abrange em O quarto século de Édouard Glissant toda a biota. 
Além de figurar como pano de fundo da trama e palco para as ações dos personagens, a natureza 
e a paisagem surgem como personagens acionando “a lembrança da lama primordial” 
(Glissant,1986, p. 282). Logo no início do romance, é a imagem do vento que invade o afro-
descendente: “Todo este vento, disse papai Longué, todo este vento que está para subir, você não 
pode fazer nada, espera que ele suba até as tuas mãos, e depois à boca, aos olhos, à cabeça. 
Como se um homem existisse apenas para esperar o vento, para se afogar, sim, você esta 
ouvindo, para se afogar de uma vez em todo este vento como no mar sem fim” (Glissant, 1986, 
p.15). O vento, que sobe durante e mediante as conversas ritualísticas entre papai Longué e 
Mathieu se estabelece “como a invisível floração desta cepa humana” (Glissant, 1986, p. 58). O 
que floreia mediante o vento são traços do passado — “a sombra, a fixidez, o profundo das 
verdades passadas” (Glissant, 1986, p.327) —; elementos e vestígios que se sedimentam 
enquanto memória coletiva. De geração em geração, o vento traz “este cheiro” (Glissant, 1986, 
p.31), o odor do negreiro, da plantação, da morte, mas também aquele da resistência, dos 
bosques, da vida (Glissant,1986, p.32). Papai Longué transmite este saber emotivo-factual para 
Mathieu na tentativa de articular o que Morrison chamou de “unspeakable unspoken”, aquilo que 
não foi dito porque não pode ser dito e ao mesmo tempo tem que ser dito para curar o trauma. 
Neste processo, a natureza torna-se uma “symbolic landscape”, ou seja, “uma região no tempo e 
no espaço que oferece expressões espaciais de estruturas sociais e condições rituais por um lado, 
e de communitas e genius loci por outro" (Stepto, 1991, p.67; tradução minha); o que significa 
que “o indivíduo, a comunidade, a terra são inextricavelmente entrelaçados no processo de criar 
história” (Glissant, 1992, p.105; tradução minha). 
Em Crossing the Mangrove (1995) da escritora guadalupense Maryse Condé, Xantippe, temido e 
condenado ao ostracismo pela comunidade de Rivière au Sel, é nos apresentado ao longo da 
trama pela perspectiva e ponto de vista de diversos personagens como o idiota da vila cuja 
linguagem ninguém entende. No fim do livro, porém, por sua própria voz, ele aparece como o 
último marron (quilombola) que viveu as diferentes épocas da sociedade guadalupense: a época 
colonial, as revoltas dos escravos, a abolição, a construção de escolas, o sistema de educação 
francesa, a fragmentação e alienação cultural dos tempos modernos. Em busca de abrigo na 
selva, Xantippe recorda o passado: 

 
Foi aqui, nas raízes das árvores manjack que a poça do meu sangue secou. É que um crime foi 
cometido aqui mesmo há muito, muito tempo. ... Sei onde os corpos torturados estão enterrados. 
Descobri suas covas embaixo do musgo e líquen. ... cada noite venho aqui para me ajoelhar. 
Ninguém descobriu este segredo enterrado e esquecido (Condé. 1995,  p. 205). 

 
Neste trecho, Condé enfatiza a importância do passado para o presente: é nos traços invisíveis 
das ruínas históricas reimaginadas pela memória que se pode descobrir e entender os caminhos 
que nos trouxeram para onde estamos e atuamos no presente. E, como a trama (e o trecho acima) 
conota, em termos de identidade cultural a sociedade guadalupense, sendo a ilha um DOM 
francês, não tem encontrado seu próprio caminho para (re)construir sua epistéme cultural. Uma 
vez que esta (re)construção precisa de mitos, Condé usa Xantippe para revalorizar o marron 



 207

como figura mítica autêntica da sociedade guadalupense.228 Assim, ao (re)apropriar o marron 
enraizado na terra como mito fundador de uma memória coletiva fragmentada ela mina a 
contínua e alienadora busca de mitos na epistéme cultural do ex-colonizador francês, esboçando 
possíveis caminhos de cura tanto das fissuras e vazios produzidos pela não-inclusão das 
experiências locais nos processos mitopoéticos e discursivos quanto da concomitante 
internalização do sistema de valores da cultura dominante. 
Este processo mnemônico, que revela um saber-terra, deve ser considerado uma “prática social” 
por duas razões: (1) retifica as distorções e vazios da História oficial por meio de histórias 
subalternas, iluminando as atrocidades bárbaras cometidas em nome do progresso civilizador e 
(2) esboça uma vivência alternativa. Patrick Chamoiseau, semelhante a Morrison, Glissant e 
Condé, utiliza o lugar da memória para (re)sedimentar uma consciência colectiva onde todos os 
elementos da biota estão em relação e processo, constituindo “un organisme ouvert, circulaire et 
vivant” (CHAMOISEAU, 2002, p. 471; ênfase no original); organismo este que abrange tanto 
diferentes culturas quanto diversas esferas e cujo símbolo é o círculo (CHAMOISEAU, 2002, p. 
270, 735). Segundo Chamoiseau o papel da natureza é fundamental no processo da 
conscientização do ser humano: "Les plantes … ne connaissent pas le bien ou le mal, le juste ou 
l’injuste, elles connaissent les équilibres du monde" (CHAMOISEAU, 2002, p.309). Aprender 
racionalmente “os equilíbrios do mundo” é impossível. Em direção a uma inter-relação não-
hierárquica entre os elementos da biota, o ser humano deveria “aiguiser a conscience, et libérer 
(à force de silence et patience) ce sens animal qui donne leur âme aux autres" (CHAMOISEAU, 
2002, p. 300). Deveria abrir-se à natureza no sentido de senti-la e aceitá-la dentro de si: 
relacionar-se com os diferentes elementos de tal maneira que um se prolonga e continua no outro 
assim como os quilombolas tinham que fazer para sobreviver. Em L’esclave vieil homme et le 
molosse a natureza é que guarda a memória de todos aqueles povos, indígena e afro, que 
resistiram ao intruso europeu. Num trecho, o velho escravo fugitivo encontra-se perante uma 
enorme pedra que lhe impede avançar. Quando se agarra a ela, senta-a cheia de vida imemorial e 
começa a se relacionar com os “povos refugiados” (1997b, p. 135) nela:  

La Pierre rêve. Elle m’engoue de ses rêves. ... nos rêves s’entremêlent, une 
nouée de mers, de savanes, de Grandes-terres et d’îles, d’attentats et de 
guerres, de cales sombres et d’errances migrantes ... . Une jonction d’exils et 
de dieux, d’échecs et de conquêtes, de sujétions et de morts. ... Tout cela, 
grande hélée, tourbillonne dans un mouvement de vie — vie en vie sur cette 
terre. La Terre. Nous sommes toute la Terre. ... La Pierre ne me parle pas, ses 
rêves matérialisent dans mon esprit le verbe de ces mourants que j’avais 
délaissé. La Pierre est des peuples. Des peuples dont il ne reste qu’elle. Leur 
seule mémoire, enveloppe de mille mémoires. Leur seule parole, grosse de 
toutes paroles. Cri de leurs cris. L’ultime matière de ces existences. ... Ces 
disparus vivent en moi par le biais de la Pierre. Un chaos de millions d’âmes. 
Elles content, chantent, rient. ... Le chanté de la Pierre est en moi. Il m’emplit 
d’un évohé de vie" (1997b, p.128-131) 
 

Assim, o círculo, símbolo-chave da epistéme cultural africana, liga o mundo humano com o 
mundo animal e vegetal. Neste sentido, a escrita de Chamoiseau tem dois objetivos principais: 

                                            
228 E o faz em toda sua amplitude ambigua, ou seja, humana: não somente como figura de resistência mas 

também, como no seu romance Ségou, de colaboração com o colonizador. Para uma análise crítica do marron, ver 
Campbell (1988) e Bilby (2005). 
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primeiro, conscientizar seus leitores que um outro mundo é possível, um mundo crioulizado 
que celebra sua diversidade relacionada mediante a aceitação das diferenças não-
hierarquizadas; um mundo em processo onde a imaginação suplementa a razão, o opaco 
encanta o claro, o errante ilumina o sedentário, o ser humano se redescobre no mundo dos 
animais e das plantas; um mundo, enfim, onde o amor e o respeito vencem qualquer tipo de 
agressão e violência; segundo, e implícito no primeiro, imaginar uma memória emotiva que 
liga toda a biota. 

Lembrando o tempo (que acumula mas não passa) através de uma biota relacionada cujos 
elementos integrantes se constituem por um valor interior (e não um atribuído exteriormente), 
portanto, é uma das condições básicas para a produção do significado nestas obras. O passado 
continua existindo no presente não porque é posto no papel — isto significaria sua ausência na 
presença das letras — mas por ser inscrito nas mentes e corpos dos diversos elementos da biota. 
Neste sentido, a biota está saturada da memória coletiva muitas vezes reprimida. Esta memória, 
como nos lembra Nicolás Guillen, tem que ser decifrada: ”Hay que aprender a recordar/ lo que 
las nubes no pueden olvidar ... ¡ Duro recuerdo recordar/ lo que las nubes no/ pueden olvidar/por 
el camino de la mar!” (GUILLÉN, 1980). Parece-me que o que vibra na oralitura mnemônica de 
Morrison, Glissant, Condé e Chamoiseau é enraizado na experiência dos escravos que 
compreenderam e praticaram o espaço e o tempo enquanto entidades entrelaçadas; ou seja, 
práticas significantes vividas e imaginadas. Analisando a narrativa de Fredrick Douglass, Henry 
Louis Gates Jr. afirma que os escravos africanos nos Estados Unidos não tinham os meios de 
saber algo sobre sua própria história: “The knowledge the slave has of his circumstances he must 
deduce from the earth” (1987,p. 90). Em seguida, e como forma de concluir, gostaria de 
apresentar este saber-terra no romance Um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves e no poema 
“Mar” de Miriam Alves 

Ao descrever o itinerário errante de Kehinde alias Luiza Gama entre 1816 e 1899, sua vida 
entre a África e o Brasil, Gonçalves recria o entre-lugar afro-descendente enquanto ruptura 
não meramente temática, mas vivida: um modo contínuo de habitar os efeitos do trafico trans-
Atlântico. Neste sentido, o mar torna-se mais do que um símbolo da travessia traumática 
individual. Durante toda sua vida, a narradora é perseguida pelos espíritos dos familiares, sua 
avó e sua irmã, que morreram e foram lançadas ao mar durante a passagem da África ao 
Brasil. Este mar do ‘eu’ familiar, porém, se abre para aquele do ‘nós’ da diáspora, como se 
pode ver no trecho seguinte: “Sentada na areia, fiquei olhando o mar e chorando todas aquelas 
mortes que pareciam estar dentro de mim, ocupando tanto espaço que não me deixavam sentir 
mais nada. Os olhos ardiam com as lágrimas salgadas, como se fossem mar também, e senti 
uma solidão do tamanho dele...” (GONÇALVES, 2007, p. 101). 

O mar enquanto abismo e berço de indivíduos, grupos e culturas afro-descendentes. O mar onde 
o silêncio e os rumores constituem uma sinfonia transcultural de (não-)vozes. O mar como entre-
lugar simbólico da diáspora negra, separando os africanos/afro-descendentes da África e ao 
mesmo tempo ligando a África ao Novo Mundo numa corrente de corpos.229 O mar que, segundo 
Grandmè Ifé em Breath, Eyes, Memory de Edwidge Danticat (1999, p. 99) “has no back door”, 
ou seja misericordia/caridade. O mar cujas ondas e correntes formam o círculo entre as 
temporalidades discrepantes fazendo com que o tempo não passa mas acumula e se sedimenta no 

                                            
229 Como Michael Hanchard  (1990, p. 40) nos lembra, “If the notion of an African diaspora is anything it is a 

human necklace strung together by a thread known as the slave trade, a thread that which made its way across a path 
of America with little regard for national boundaries.” 
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ser-estar dos indivíduos e da coletividade. As águas deste mar habitam aqueles que morreram, 
sobreviveram e seus descendentes que nasceram e nascerão. Assim, os correntes do mar tornam 
paginas e paginas de memória entre gerações afro-descendentes; ou, nas palavras poéticas de 
Miriam Alves (1986, p. 94):  

 
Nos porões fétidos da história 
comi podridões. Endoideci. Adoeci. 
Atiraram-me ao mar do esquecimento 
agarrei-me às âncoras passadas-presentes 
cavalguei as ondas desemboquei  rumo vida.   

 
O mar enquanto monumento mnemônico faz o que, segundo Patrick Chamoiseau (1997a, p.144; 
tradução minha), a memória deveria fazer: "reter a energia de uma massa indistinta em luta de 
sobrevivência." Esta energia, gostaria de argumentar com relação ao texto de Gonçalves, também 
é causada por meio da multivocalidade: um discurso onde o eu da narradora é nutrido pelo ‘nós’ 
dos mortos e sobreviventes e dialoga com seus filhos (aquele que morreu e aquele, Luis Gama, 
que foi vendido pelo pai). Neste sentido, o texto fala a memória individual e coletiva.  

Enquanto que Maurice Halbwachs (1968) examina a inter-relação da memória individual e 
colectiva no âmbito humano, excluindo/dividindo-o da fauna e do reino vegetal, Morrison, 
Glissant, Condé, Chamoiseau, Gonçalves e Alves, entre outros escritores afro-diaspóricos, 
apresentam-nos uma memória mais ampla que abrange diversos (entre-)lugares, tempos, a biota, 
incluindo os seres humanos e diferentes esferas. Esta memória biótica que se nutre das energias e 
valores intrínsecos de seus elementos constitutivos, traduz toda a força e amplitude do que o 
poeta e filósofo caribenho Wilson Harris, de maneira memorável, chama “the brutalization of 
everyday place and person by conquistadorial legacies” (2005, p. 263). Neste processo, ela nos 
faz lembrar que, nas palavras da escritora afro-norteamericana Alice Walker (1986, p. 80; 
tradução minha), “algumas pessoas não entendem que a natureza do olho é de sempre ter visto, e 
que a natureza da mente é de recordar tudo que jamais foi conhecido”. 
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Homens & Mangues 

Tânia Lima (UEPB) 
 
 Homemangues & Caranguejos  
 
“Antene-se” 
 
É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo 
Escutando o som das vitrolas, que vem dos mocambos 
Entulhados à beira do Capibaribe 
Na quarta pior cidade do mundo 
Recife cidade do mangue 
Incrustada na lama dos manguezais 
Onde estão os homens caranguejos 
Minha corda costuma sair de andada 
No meio da rua, em cima de pontes 
É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo  
Procurando antenar boas vibrações 
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Procurando antenar boa diversão 
Sou, sou, sou mangueboy. 
Recife cidade mangue 
Onde a lama é insurreição 
Onde estão os homens caranguejos 
Minha corda costuma sair de andada 
No meio da rua, em cima de pontes 
É só equilibrar sua cabeça em cima do corpo 
Procure antenar boas vibrações 
Procura antenar boa diversão 
Sou, sou, sou Mangueboy!  
[CSNZ, 1996] 
 
 
No ciclo das estações caranguejas, a repetição das marés ultrapassa o que parece rotina. O 
repetir, transformar continuamente o desconhecido em conhecido. “Tudo zoa/ tudo arrulha/ para 
dentro do imprevisto” [Maranhão, 2002:47]. A repetição nos mangues é fertilidade poética. 
Repetindo construímos teia de relações imprevisíveis. “Todo mangue fervilha duma vida que 
saía do lodo e que se arrastava no limo. Guaiamu, caranguejos, siris, aratus, guarás, mãos-no-
olho enxameavam nas buraqueiras profundas”, como escreve o cearense Gustavo Barroso [1979: 
22], em pleno século XIX, para a Padaria Espiritual. 230 
Do início da literatura, até aqui, podemos observar que muita coisa mudou nos manguezais. Em 
Raul Bopp, embebido pela linha da antropofagia, vimos um mangue-serpente mitificado na pele 
elástica de Cobra Norato. Em Bopp, a poesia trancreve a dupla voz na pluralidade de sentidos. A 
poesia é serpente que devora o próprio rabo. Poesia e filosofia acabam em mito. “Se a serpente 
modernista pudesse ser do éden moderno, espaço, tempo e cosmo poderiam reordenar-se” 
[Berman, 198:30]. O problema dos mangues modernistas é que os poetas ficaram ensombrados 
em encontrar uma identidade para o Brasil em um momento político em que a força do 
nacionalismo imperava mundo afora. Em verdade, a reclamada modernização do Brasil na época 
foi uma violência não apenas social, mas também militar. O pior é que a modernização 
desenfreada estava não apenas no programa da direita varguista, mas também na planilha do 
intelectual “comunista”. Entre contraste e contradição, por outro lado, os poetas da antropofagia 
que estiveram à frente do tempo modernista perceberem logo de início que a idéia de 
desenvolvimento era cega aos valores culturais das comunidades afro-ameríndias. Essas 
comunidades eram vistas como meras figuras preguiçosas e selvagens. O que acabou por criar 
um imaginário terrorista que não se interessou em perceber o que esses povos “primitivos” 
carregavam na fala das mais diversas culturas. Denunciar tudo isso é também “investir contra o 

                                            
230 No Ceará do final do século XIX, houve o movimento dos ‘Padeiros’ que ganhava a praça do Ferreira em 

Fortaleza com o fascículo O Pão, polvilhado no forno à lenha da “Padaria Espiritual”. O fascículo de poesia 
circulava em tom de crítica política comunista e panfletária. O Pão da arte ganhava ruas, praça e trens. Como um 
cordel que salta de trem em trem partia-se da urbe para o sertão. O Pão, com estatuto e tudo, repleto de manifesto e 
ritual, já antecipava as façanhas do Movimento Modernista de 22. O fascículo O Pão fornecia em verso quente uma 
crítica ferrenha aos caminhos da modernidade no mundo. Entre alguns padeiros-mor destacaram-se: Rodolfo Teófilo 
[criador da fórmula saborosa da Cajuína], Adolfo Caminha [autor de A normalista], Araripe Júnior [teórico que se 
contrapôs às teorias de mestiçagem de Sílvio Romero], Capistrano de Abreu [poeta e historiador], Gustavo Barroso 
[autor de Praias e várzeas]. 
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silêncio que o já oprimido economicamente ficou reduzido, perdendo os direitos trabalhistas e de 
reivindicação de classe” [SANTIAGO, 1989:17].  
Um pouco mais para adiante, o poeta Joaquim Cardozo avança em direção a questões sobre o 
manguezal que já sinalizam para a construção de uma metáfora de fundo engenhoso e 
geométrico. Descendo às margens do Capibaribe, João Cabral, em sua lucidez cotidiana, elege 
no trato com a linguagem poética dos mangues um acordo profundo com a linguagem popular 
em consonância com o traço erudito. As plumas do mangues em Cabral são como as fábricas da 
vida onde cada vez mais se fabrica a miséria Severina. O poeta do cão sem plumas oferece aos 
povos do mangue pouca alternativa. Talvez a mais singela dela seja um suposto retorno como 
eco de suborno. 
O que traz de inovador o “Manifesto Caranguejos com Cérebros”? Diríamos que simplesmente 
traduz também a linguagem da bio-diversidade do mundo atual. O manifesto carrega pluralismos 
de idéias que traduzem um diálogo humorado com os Homens e caranguejo, de Josué de Castro. 
No “caranguejos com cérebros”, o manguebeat encarangueja cânticos celebrados aos tambores 
africanos, mas também traduz um mote e tanto do homem-caranguejo sendo transubstanciado em 
caranguejo humano. Uma metáfora que assemelha a condição humana sobrevivente da lama aos 
caranguejos do mangue, enfiados em toca, verdadeiros buracos-negros. A metáfora de Josué de 
Castro encarangueja os homens vivendo como caranguejo enquanto a poética do manguebeat 
revisa a cadeia circular de homens ainda vivendo como caranguejos em meio às parabólicas 
enfiadas na lama. Os “caranguejos com cérebros”, do manguebeat, são também caranguejos 
brincantes que traduzem os caranguejos espaciais antenados com a energia da cibernética. São 
homens antenados com o “futuro do presente” e com as conseqüências da modernização na 
periferia da América-mangue. 
Vale observar outros caminhos e perceber também que o duplo signo homens e caranguejos de 
Josué de Castro trazem um sobrenome poético que servirá para a rapazeada do manguebeat 
elaborar seus “caranguejos com cérebros”. É importante não desconfiar do tom de brincadeira da 
moçada do mangue e levar essa questão dos “caranguejos com cérebro” com um pouco mais de 
ironia. O riso é metáfora de provocação. Há uma sátira ambígua que engana os olhos do leitor. 
Ambigüidade essa que remete à celebração da desconfiança ou mesmo da inteligência ou quem 
sabe do excesso de razão em detrimento à teia de emoção e sentimentos? Se, de um lado, 
observa-se a conservação dos nomes no plural, do outro lado, a palavra “homens” desaparece do 
meio da metáfora e em seu lugar surgem ‘os caranguejos com cérebros’. O símbolo do cérebro é 
colocado de forma adjetivada. Há um diálogo corrosivo aí com o mimetismo kafkaniano: o 
homem-barata que se transforma em ser-caranguejo. Uma metáfora filosófica que denuncia a 
condição subumana e desumanizadora da sociedade contemporânea. 
Seguindo a proposta dos integrantes desse movimento, para reumanizar o presente, devemos 
primeiro: “modernizar o passado/é uma evolução musical” [CSNZ, 1994]. Reumanizar leva a 
uma ruptura com todo o legado de miséria e exploração humana, mas leva também a uma 
reformulação de todo um sistema que mata e dizima em nome do lucro. Uma cadeia cíclica que 
precisa mais do que nunca ser repensada. Dos ‘homens e caranguejos’ de Josué de Castro aos 
“caranguejos com cérebros” do movimento manguebeat, a condição do homemangue tem se 
agravado ainda mais com a dificuldade de retirar alimentos em rios cada vez mais poluídos. Por 
outro lado, nos locais menos poluídos, os viveiros de camarão e a exploração imobiliária impera 
como outro agravante. Seguindo os passos primitivos dos caranguejos, pouca coisa mudou, 
muita coisa piorou na paisagem dos mangues. Nas questões mais essenciais, a humanidade tem 
caminhado para trás. No largo círculo dos dias, a fome no mundo ainda faz parte das 
preocupações dos ecólogos do Século XXI. 
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Na terceira parte do ‘manifesto caranguejos com cérebro’, no encarte do cd ‘Da lama ao caos’ 
[1994], denuncia-se o diálogo antiecológico da cidade em relação aos manguezais. Zeroquatro e 
Chico antecipam, ali, não apenas o projeto sincrético musical, mas também uma preocupação 
com os problemas eco-ambientais: 
“Mangue a cena” 
 
Emergência! Um choque rápido ou o Recife morre de infarto! Não é preciso ser médico pra 
saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O 
modo mais rápido também de enfartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é matar 
seus rios e aterrar seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa 
os cidadãos? Como devolver o ânimo deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? 
Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade 
nas veias de Recife. Em meados de 91, começou a ser gerado e articulado, em vários pontos da 
cidade, um núcleo de pesquisa e produção de idéias pop. O objetivo é engendrar um circuito 
energético, capaz de conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação 
de conceitos pop, imagem símbolo: uma antena parabólica enfiada na lama.  
 
Se para os mangueboys, o objetivo principal era injetar um pouco de energia na lama, a metáfora 
é apropriada para se pensar a lama como ponte entre a cidade e o mangue. Energia capaz de 
proporcionar mudanças na mente das pessoas. Lama capaz de compartilhar a sobrevivência dos 
que moram e vivem do manguezal. A energia das antenas parabólicas subdivide duas situações 
intrigantes: de um lado, o mangue antenado com o mundo globalizante, de outro, a questão local 
reproduzindo os efeitos colaterais da esclerose econômica via consumo. A metáfora da 
parabólica enfiada na lama é uma metáfora irônica que brinca também com essa onda toda de 
tecnicismo da civilização contemporânea.  
Em Josué de Castro, personagens como Chico e João Paulo estão predestinados, em um país 
eternamente colonizado como o Brasil, a repetir a triste sina passada secularmente de pai para 
filho. 
 
A impressão que eu tinha, era que os habitantes dos mangues – homens e caranguejos nascidos à 
beira do rio – a medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lama. Parecia que a 
vegetação densa dos mangues, com seus troncos retorcidos, com o emaranhado de seus galhos 
rugosos e com a densa rede de suas raízes perfurantes os tinha agarrado definitivamente como 
um polvo, enfiando tentáculos invisíveis por dentro de sua carne, por todos os buracos de sua 
pele: pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos [Castro, 2001b: 11]. 
 
No país de homens e caranguejos, o índice de desmatamento aumentou assustadoramente, mas 
por outro lado, o índice de recomposição dos mangais sofreu, a duras penas, uma intensa luta 
pelo reflorestamento de bosques de mangais. Em levantamento feito recente entre 2004 e 2005, 
na Universidade Federal da Paraíba, pelo biólogo Helder Farias de Araújo [2007:5], há mais de 
100 tipos de espécies de aves habitando o coração do mangue. No entanto constata o biólogo que 
o desmatamento do mangue, embora proibido por lei federal, é a principal ameaça ao bioma. O 
maior problema que se apresenta é o resultado da expansão imobiliária e de fazendas de 
camarão.  
Se antes havia um olhar mais preconceituoso sobre essa vegetação, aos poucos, novos estudiosos 
se aventuram em estudar esse bioma de forma mais consciente observando nos detalhes a 
importância que cada espécie representa. Lentamente, a luta em defesa dos mangues vem 
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ganhando forte visibilidade inter[nacional]. Alguns poetas se tornam expoentes na forma de 
observar os manguezais, entre a barbárie e a esperança. Um sentimento de indignação alinha a 
caneta de escritores por novas mudanças no coração humano. Somos, como estudiosos dos 
manguezais, uns pessimistas alegres, mas não deixamos teimosamente de acreditar na 
humanidade de nosso povo, mesmo que se “imbiricicam caranguejos/ de lá pra cá/ palafitas 
balançam daqui pra lá/ em terras movediças encharcadas de promessas” [Lima, 2003:43]. 
Os filhos da lama são uma nação de seres enlameados, fraternalmente interligados à classe dos 
destituídos. Se a lama dos manguezais, sob a imposição excludente do poder econômico, 
acolheu, ao longo da história, uma parcela considerável de seres expulsos pelo latifúndio das 
secas, Josué de Castro que, nasceu entre os mangues do Recife, percorreu de forma 
interdisciplinar a diversidade do território da lama, recriando o mangue a partir dos olhos dos 
moradores do manguezal. “Como se fossem gigantes com o corpo fabricado com grandes blocos 
de barro retirados do próprio mangue. Formados ali mesmo na lama como se formam e se criam 
os caranguejos na fermentação do charco” [Castro, 2001b: 43]. Entre o legado da lama social e a 
fome estabelecida quase canonizada, Josué de Castro, 231 no livro Homens e caranguejos, 
defende a metáfora do ciclo do caranguejo comendo lama e gente. Em Josué de Castro, homens-
caranguejos fazem parte da cadeia cíclica de repetição da miséria. Sabemos que couberam aos 
homens caranguejeiros a geografia da fome, por outro lado, a quem se pode responsabilizar por 
essa geografia de miséria em que se podem pesar os aterros inumeráveis realizados ao longo de 
quatro séculos de exploração desse ecossistema, se não o poder econômico? Poder que, muitas 
vezes, deseja apagar os indícios de revolta e indignação que ainda teimam em se reproduzir 
dentro dos mangues. 
O mangue é filho da cultura e à proporção que os mangues crescem no texto de Josué observa-se 
um sinal niilista, também, de que o capitalismo sobre esse tipo de vegetação enlanguesce as 
esferas de exploração, conforme o ritmo da fome e da maré. Se para a comunidade de 
pescadores, é durante a preamar que as redes de pescar pegam as últimas safras miúdas de 
pescado devido à própria extinção do animal marinho, “o barulho do chumbo da tarrafa batendo 
nas águas do rio lembra o barulho da chuva caindo nos telhados”, descreve Castro [2001b: 128].  
Os caranguejos, de uma forma geral, apresentam-se com dez perninhas cabeludas sendo duas 
delas bem maiores. As presas ou garras são também chamadas de puãs, patas, pinças, presas. No 
caranguejo macho, as patolas gigantes servem como objeto fálico para atrair e seduzir o desejo 
das fêmeas. Comenta-se que na Índia houve um tempo em se revendiam apenas as patas dos 
caranguejos para exportação. Com o passar do tempo, houve um desequilíbrio tão grande no 
manguezal que as fêmeas não procuravam mais os parceiros para se acasalarem. Constatou-se 
que as fêmeas não desejavam os machos desprovidos das patolas maiores. 

                                            
231 Os mangues do Recife são o paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita para o homem, com tudo para bem 

servi-lo, o mangue foi feito, especialmente, para o caranguejo. Tudo aí foi feito, especialmente, para o caranguejo. 
Tudo aí é, ou foi, ou está para ser, caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. A lama misturada com 
urina, excremento e outros resíduos que a maré traz. Quando ainda não é o caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce 
nela, vive nela, cresce comendo lama, engordando com as porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca 
de suas patas e a geléia esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo vive de pegar caranguejo, 
chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos como um copo e com sua carne feita de 
lama fazer a carne de seu corpo e de seus filhos. São duzentos mil indivíduos, duzentos mil cidadãos feitos de carne 
de caranguejo. O que o organismo rejeita volta como detrito para a lama do mangue para virar caranguejo outra vez. 
Nessa aparente placidez do charco, desenrola-se, trágico e silencioso, o ciclo do caranguejo. O ciclo da fome 
devorando os homens e os caranguejos, todos atolados na lama [CASTRO, 2001b: 26-27]. 
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Os crustáceos machos são maiores em tamanho que as fêmeas. O caranguejo uçá, a exemplo, 
pode crescer um pouco mais de 10 cm [largura]. São os crustáceos machos que possuem as patas 
de tamanho maiores, além de trazerem as perninhas cabeludas, seu abdômen [cavidade que se 
encontra no centro do peito] é mais fino e estreito. Nas fêmeas, a cavidade abdominal é mais 
larga e bastante arredondada, lembram a vulva de uma mulher. Algumas dessas espécies são 
encontradas no “Atlântico Ocidental, Florida, golfo do México, América Central, Antilhas, oeste 
da América do Sul, Guianas e Brasil, do Pará a Santa Catarina”. [Schaeffer-Novelli et al, 2004: 
30]. 
A pressão pela caça dos caranguejos tem sido assustadora. O habito de comer caranguejos se 
estendeu de forma tão intensa com a expansão do turismo no mundo litorâneo que milhares de 
crustáceos estão sendo capturados antes de atingirem o tamanho considerado apropriado para o 
consumo que é acima de 6 cm. Como já assinalava o poeta da Beat Generation Allen Ginsberg 
[2000: 33], cada vez mais “digerem os caranguejos do fundo lodoso do rio Bovery”. Uma 
dizimação que alarma os catadores e afeta a vida e o cotidiano das marisqueiras. Nas 
comunidades ribeirinhas, observamos uma lista de críticas ambientais se aglutinando. 
Conhecedora dos problemas que atingem o manguezal, marisqueira é porta-voz desse tipo de 
bioma.  
As marisqueiras formam um coro de denúncias que se estende a outros lugares rodeados de 
mangues. Nesse coro, um refrão dos ecólogos: os caranguejos estão sumindo do meio do mangue 
e os manguezais desaparecendo do planeta Terra. E, se continuar do jeito que está, 
provavelmente, daqui a vinte anos não se tenha mais notícias de alguns tipos de crustáceos nos 
mangues. O ciclo de vida dos crustáceos torna-se menor a cada ano que passa. A disputa pela 
captura de caranguejos na faixa litorânea brasileira está cada vez mais intensa. Em Pernambuco, 
o crustáceo vem sendo freqüentemente capturado tanto para fins comerciais, bem como para o 
consumo local. Para termos uma idéia, o caranguejo goiamum, consumido na grande Recife, já 
vem de Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nas costas do litoral cearense, não há mais caranguejos 
para consumo. E todo crustáceo consumido em Fortaleza, a exemplo, vem dos municípios de 
Carnaubeiras, Araioses, Tutóia, Conceição no Maranhão.  
O compositor Gilberto Gil [1997] regravou, no cd Quanta, a música de Gordurinha, autor da 
melodia “Vendedor de Caranguejo”, uma espécie de reflexão sobre a situação marginal dos 
vendedores de crustáceo: 
Caranguejo Uçá/ Caranguejo Ucá/ Apanho ele na lama/ E boto no meu caçuá/Tem caranguejo/ 
Tem gordo guaiamu/ Cada corda de dez/ Eu dou mais um/Eu dou mais um/ Eu dou mais um/ 
Cada corda de dez/ Eu dou mais um/ Eu perdi a mocidade / Com os pés sujos de lama/ Eu fiquei 
analfabeto/ Eu fiquei analfabeto/ Mas meus filho criou fama/ Pelo gosto dos meninos/ Pelo gosto 
da mulher/ Eu já ia descansar/ Não sujava mais os pé/ Os bichinhos tão criado/ Satisfiz o meu 
desejo/ Eu podia descansar/ Mas continuo vendendo caranguejo. 
 
A todos aqueles que sobrevivem da lama, a coisa se resume entre fronteiras de escala local e 
global. Quanto mais observamos os problemas gritantes do manguezal, mais somos levados a 
perceber que eles não podem ser entendidos de forma isolada. Retomamos o mundo como teia 
rizomática, ou seja, rede que enlaça o todo e as partes. “São problemas sistêmicos, o que 
significa que estão interligados e são interdependentes” [Capra, 1996:23].  
A exemplo do que estamos falando, a extinção da fauna e da flora mangue se estenderá em uma 
proporção alarmante, enquanto no hemisfério terrestre estivermos ainda sob a tutela de 
problemas de ordem econômica, ou mesmo sob a dependência do fardo grandioso de dívidas 
públicas. “A escassez de recursos e a degradação do meio ambiente combinam-se com 
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populações em rápida expansão, o que leva ao colapso das comunidades locais e a violência 
étnica e tribal que se tornou a característica mais importante da era pós-guerra fria” [idem]. 
Em verdade, a crise ecológica é uma crise de percepção. O que a população afora desconhece é 
que caranguejos, como: ‘uçá’, ‘aratu’, ‘goiamum’, ‘siriaçu’, ‘maria-farinha,’ ‘chiés’, 
‘caranguejo-marinheiro’, exercem importância na ciclagem dos nutrientes do manguezal, ao 
fazerem um certo controle da remineralização de detritos; além de comandarem a exportação de 
folhas de mangues para dentro das galerias por meio de seu hábito alimentar e da estratégia de 
cavar covas.  
Para se mudar o quadro de dizimação da natureza ambiental, há que se transformar padrões e 
pensamentos para lá de estabelecidos. O que não é uma coisa tão simples e fácil, mas devemos a 
todo custo requisitar, por exemplo, novos modelos de comunidades ambientais sustentáveis que 
estejam de acordo com soluções sociais, culturais. “Uma sociedade sustentável é aquela que 
satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras” [Capra, 1996:24].  
A expansão de consciência requer mudança, não apenas de percepção, mas de valores. A 
antiecologia envolve uma moral e engloba uma crise de dominação, competição, ânsia de poder. 
Se o que é saudável apresenta-se como modelo ecossistêmico em equilíbrio dinâmico e 
conservado, o que é ruim atrai hierarquias, novos desequilíbrios, medo, pânico, doenças físicas, 
psíquicas, ambientais. 
A estrutura ideal para rever esse tipo de poder não é a hierarquia, mas a rede de relações em que 
todos são importantes na teia da vida. O que está em questão, de agora para frente, não é o 
antropocentrismo [o homem como centro], mas o ecocentrismo [cuidado e proteção a todos os 
seres]. Cada organismo é membro importante da rede que tece o cosmos. “É uma visão de 
mundo que reconhece o valor inerente da vida não-humana” [CAPRA, 1996:28].  
Uma visão ecologicamente profunda percebe-se responsável por todo e qualquer ser deste 
planeta; comunga com uma visão de mundo mais holística; concebe o universo como um grande 
lar [oikos] interligando mundos como um rizoma. A ecologia não é o estudo de partes 
fragmentadas, dissociadas. “A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência 
fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos 
todos encaixados nos processos cíclicos da natureza” [Capra, 1996:25].  
 
Referência Bibliográfica 
ARAÚJO, Helder Farias de. Mais de 100 tipos de aves habitam áreas de mangues. Recife: Jornal 
do Commercio, pág. 5-6. Caderno Ciência Meio / Ambiente, 27 de janeiro de 2007.  
BARROSO, Gustavo. Praias e várzeas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar – aventura da modernidade. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
BOPP, Raul. Vida e morte da antropofagia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977. 
______. Poesia completa. São Paulo: Edusp, 1998. 
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982. 
______. Pertencendo ao universo. São Paulo: Cultrix, 1991. 
______. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2001. 
CARDOZO, Joaquim. Poesia completa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971. 
CASTRO, Josué de. Documentário do nordeste. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1968. 
______. Geografia da fome. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001a. 
______. Homens e caranguejos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001b. 
CHICO SCIENCE & NAÇÃO ZUMBI. Da lama ao caos. Rio de Janeiro: Chaos, 1994. 
Compact Disc. Digital Áudio, 1 CD. Resmaterizado em Digital. 



 217

______. Afrociberdelia. Rio de Janeiro: Chaos, 1996. Compact Disc. Digital Áudio, 1 CD. 
Resmaterizado em Digital. 
GARRARD, Greg. Ecocrítica. Trad. Vera Ribeiro. Brasília. Editora UNB, 2006. 
GIL, Gilberto. Quanta. Rio de Janeiro: WEA, 1997. Compact Disc. Digital Áudio. CD duplo. 
Resmaterizado em Digital. 
LIMA, Tânia. Brenhas – um poema dos mangues. Fortaleza: Mangue & Letras, 2003. 
MARANHÃO, Salgado. Sol sangüíneo. Rio de Janeiro: Imago, 2002. 
MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994. 
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004a. 
______ Religação de saberes.  Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2004b. 
______. Terra-pátria. Porto Alegre: Sulina, 2005. 
SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
SCHAEFFER-NOVELLI, Yara et al. Manguezal – ecossistema entre a terra e o mar. Yara 
Schaeffer-Novelli (org.) São Paulo: Caribbean Ecological Research, 1995. 
SCHAEFFER-NOVELLI, Yara; COELHO JÚNIOR, Clemente; TOGNELLA- DE- ROSA, 
Mônica. Manguezais. São Paulo: Ática, 2004, pág. 24. 
 
 
MESA REDONDA XIV: 

Bem-estar e bem-querer: que bem queremos? Reflexões e relatos 
acerca do desenvolvimento 

Coordenação: Cláudia Sousa Leitão (UECE) 
Participantes: Celeste Cordeiro (UECE) 

 Glória Diógenes (UFCE/ FUNCI-CE) 
 Luciana Guilherme (Faculdade 7 de Setembro) 

  
 
Cultura e Desenvolvimento com Envolvimento: Relato do Projeto Cultura em 
Movimento: Secult Itinerante (2005-2006) 
Cláudia Sousa Leitão* (UECE) 
 
1. A Cultura do Desenvolvimento 

Alice estava começando a ficar cansada...quando de repente 
um Coelho Branco de olhos cor de rosa passou correndo por 
ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso; nem Alice 
achou assim tão esquisito ouvir o Coelho dizer consigo 
mesmo: ‘Ai, ai! Ai, ai! Vou chegar atrasado demais!’ (Lewis 
Carroll. Aventuras de Alice no País das Maravilhas). 

Atravessamos velozmente o século XX, mas sempre com a sensação de estarmos 
atrasados para o século XXI. Segundo Elias Canetti, essa velocidade nos fez abandonar a 
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realidade (in Baudrillard, 1990). A aceleração dos tempos modernos, em qualquer dos seus 
domínios (científico, tecnológico, mediático), em qualquer de suas trocas (econômicas, políticas, 
culturais, sociais), levou-nos a uma total perda de referências, tornando-nos espectadores inertes 
de nossas próprias existências. De repente, atingimos um ponto em que parecemos sair da 
história, em que os excessos (de acontecimentos, de informações, de mercadorias, de inovações), 
conduziram-nos à ausência de expectativas, à morte anunciada do futuro.  Corremos como Alice, 
especialmente nos últimos séculos, em busca de grandes ideais, e, da mesma forma que ela, 
caímos em um grande poço, flutuamos em um vazio absoluto de grandes acontecimentos, 
perdidos pelos movimentos desarmônicos do planeta, frustrados com o caráter aleatório do 
mundo.  

Sabemos que os excessos nos levam à ultrapassagem de limites que, por sua vez, produzem o 
esvaziamento de identidades, valores e significados. O resultado é que, enquanto vivíamos os 
excessos, perdemos nossas bases identitárias e, dessa forma, penetramos em um mundo de 
referenciais flutuantes, onde as ideologias tornaram-se incapazes de justificar nossas escolhas ou 
de orientar nossos destinos. Quando tudo se politiza, a política perde o sentido; quando tudo se 
estetiza, nada pode ser considerado bonito ou feio; quando tudo se mercantiliza, a categoria 
econômica se esvazia de significados. Esse esvaziamento das identidades é especialmente 
constrangedor quando nos perguntamos, hoje, sobre o nosso lugar no mundo, quando nos 
indagamos sobre nossos desejos, necessidades e direitos. Somos nós e somos os outros em nós, 
somos agora para sermos os outros amanhã. Aí está uma primeira e importante pergunta: Quem 
somos nós? Quem são os outros? O que excluímos de nós e o que nos falta? Por sermos o que 
somos, o que poderemos ser?  

Nas sociedades contemporâneas, a busca excessiva pela diferença, acabará 
provocando o esgotamento da alteridade, a eliminação do Outro. O mais irônico, afirma Jean 
Baudrillard, é que, o culto à diferença, ou mesmo, o direito à diferença funcionarão como uma 
forma de exorcismo do Outro, uma dissimulação universalista que acabará legitimando sua 
superioridade, exatamente por pensar a diferença, ou seja, por definir critérios para estabelecê-la. 
Em nome de uma compreensão altruísta, o discurso da diferença criou estereótipos, estabeleceu 
categorias, normatizou comportamentos, com o intuito de absorver todas as formas violentas da 
alteridade. Para os índios, por exemplo, definiu a demarcação das terras, para os negros, as 
políticas de quotas raciais, para os imigrantes, as legislações disciplinadoras de suas condutas. 
Dessa forma, a lógica da diferença foi historicamente construída pelos mesmos centros que 
estabeleceram os critérios do desenvolvimento. Mas, a que desenvolvimento nos referimos? Em 
nome dos direitos humanos ou dos ideais democráticos, por exemplo, o pensamento jurídico-
político moderno iludiu-nos a todos, construindo garantias de um destino digno para a 
humanidade, uma espécie de “marco zero” que elegia a liberdade como valor fundamental. Mas, 
a que liberdade nos referimos?  

Liberdades são tão ilusórias quanto são os ideais democráticos nelas 
fundamentados. Ilusões são estratégias de sobrevivência e produtoras de simulacros. Assim, a 
ilusão democrática elimina o que não pode ser mediado, articulado, significado, ao mesmo 
tempo em que recicla pulsões e repulsões sociais, simulando conciliações e consensos. Para isso, 
pactua significados para o desenvolvimento, atrelando-o à riqueza, ao poder, à solidariedade 
universal, ao melhor do nosso humanismo. A ilusão democrática é, ainda, produtora de  
consensos suspeitos, que não se constrangem em refazer a história, em reciclar fatos, 



 219

transfigurando-os em feitos. Assim, as diferenças acabam por se tornar, ora indiferenças ora 
radicalidades. Torno-me indiferente com o Outro quando não permito na existência do Outro 
aquilo que é inegociável ou inconciliável para mim. Por outro lado, as diferenças também 
suscitam alteridades radicais, ou seja, se o Outro não permite negociar sua diferença, 
aproximando-se de mim, deve ser exterminado. Dessa forma, o Outro e o Eu vivem uma espécie 
de síndrome identitária, numa sociedade em que a clonagem é menos uma conquista científica e 
tecnológica do que uma representação sugestiva da replicação dos corpos e da domesticação dos 
espíritos.  

A cultura do desenvolvimento alimentou-se, no século XX mais de ilusões do que 
de esperanças. Como dizíamos, os mestres dos símbolos universais da diferença (os antropólogos 
representam essa maestria!) construíram uma espécie de “ecumenismo humanitário” disposto a 
negociar conflitos, harmonizar discórdias, homogeneizar visões de mundo. No entanto, a cultura 
ocidental branca, fundada no respeito às diferenças e na compreensão altruísta do mundo, não 
conseguirá esconder, nem o desprezo profundo pelas culturas alheias, nem a decepção com a sua 
própria cultura. Segundo Jean Baudrillard, ela produziu uma “ecologia maléfica” que crescendo, 
produziu excrescências, revelando-nos as contradições dos seus próprios modelos de 
desenvolvimento. Sua apologia das diferenças não a impedirá de submergir, não somente diante 
dos dejetos industriais ou urbanos que produziu, mas por fazer da espécie humana (comunidades 
religiosas, tribos indígenas, gangues, guetos, deportados, migrantes, populações sub-
desenvolvidas) também um dejeto, um resíduo sem valor e sem significado.   

Edgar Morin reflete sobre os impasses da Modernidade, quando constata que o 
século XX é marcado por uma primeira grande distinção entre a cultura geral e a cultura técnica 
e científica. Enquanto, a primeira é ampla e abraça tanto informações quanto idéias, a segunda 
compartimenta o conhecimento, tornando difícil sua contextualização. Utilizando-se de uma 
metodologia reducionista para conhecer (simbolizada pelo método lógico dedutivo, que parte do 
todo para o conhecimento das partes que o compõem) e da obsessão determinista pelas leis 
gerais (em que se oculta o acaso, o novo, as exceções), Morin afirma que o conhecimento 
científico moderno contribuiu para empobrecer o mundo, retirando o objeto pesquisado do seu 
contexto, enfim, reduzindo e simplificando fenômenos, na busca de sua explicação.  Desse 
modo, as Ciências Humanas reduziram sua atuação ao calculável e ao formulável, abstraindo 
seus objetos de pesquisa dos contextos sociais, históricos, políticos, culturais e ecológicos nos 
quais os mesmos foram gerados.  

A Economia, entre as Ciências Sociais, por ser matematicamente a mais avançada, tornou-se, 
numa perspectiva humana, a mais atrasada das ciências. A Ciência Política e a Ciência Jurídica, 
cujas bases e fundamentos alimentaram-se, desde suas origens, do campo moral do “dever-ser”, 
também vivem processos de exaustão, pois seus projetos de construção de uma sociedade com s 
maiúsculo, estruturada por padrões normativos e regras gerais de conduta, perderam vitalidade. 
Impossível negar a desmoralização dos grandes relatos, das grandes utopias, das grandes 
ideologias (referimo-nos ao sentido etimológico da expressão, ou seja, sua deslocalização do 
campo da moral, por não serem capazes de prever, categorizar, normatizar ou sancionar a imensa 
diversidade dos comportamentos sociais).  E essa desmoralização ocorre ao mesmo tempo em 
que esses relatos são banalizados, reciclados e pulverizados pela televisão, jornais, rádios, 
revistas ou pela internet. Impossível também negar a espetacularização dos relatos, das utopias e 
das ideologias. Em sociedades marcadas pela informação e pelo avanço das tecnologias, se o 
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mundo parece encontrar-se cada vez mais em todos, nem todos se encontram no mundo. A 
multiplicidade e superposição de discursos das sociedades globalizadas, assim como a 
transformação, criação, transmissão, apropriação e interpretação dos bens simbólicos, produzem 
menos sinergias do que alergias no corpo social. Aliás, a metáfora de um corpo para a sociedade 
já não mais encontra eco nem fundamento, pois o corpo desaparece, seja enquanto suporte 
biológico seja enquanto referência simbólica.  
Também a cultura foi significada, em tempos modernos, a partir de uma razão universal e única, 
igual para todos os homens em todos os tempos, um elemento superior, definidor dos processos, 
ditos, civilizatórios. Por isso, também se tornou uma ilusão, um triste apanágio para genocídios, 
escravidões e exclusões. E o que dizer desse “estar no mundo” em sociedades com grandes 
desigualdades sociais como o Brasil? A desigualdade suscita desconfiança, assim como é 
produtora de uma lógica de distanciamento entre grupos e estratos sociais. E nós, habitantes de 
países, ditos, “em desenvolvimento”, poderíamos nos perguntar: como reaver o “capital social” de 
comunidades excluídas, de ex-colônias submetidas à domesticação de suas culturas, despossuídas 
de auto-estima e de capacidade de mobilização? Estamos preparados para lidar com uma cultura 
empresarial global que constrói suas próprias visões, valores e procedimentos e que vasculha o 
planeta em busca de tendências e fraturas, controlando resultados e aliciando mentes? 
Essas perguntas referem-se não somente a continentes desiguais como a América Latina ou a 
África, mas dizem respeito a todo planeta. Com os altos fluxos migratórios e uma economia 
globalizada, todos os países tendem a transformar-se em complexos patchworks culturais, 
espaços de eterna e conflituosa construção e reconstrução de identificações e sociabilidades. Esse 
fenômeno, por sua vez, esvazia os significados e as categorias relativas ao desenvolvimento, 
construídas a partir de valores e ideologias coloniais. Em um mundo não linear, não há como 
encorajar esperanças evolucionistas entre povos considerados “sub-desenvolvidos”, a partir dos 
significados evolucionistas propostos pelas ciências ou pelas tecnologias dos povos ditos 
desenvolvidos. Se essas populações possuem chances de se desenvolver, esta chance se dá 
exatamente, conforme nos diz Baudrillard, pela possibilidade de escaparem dos modelos 
hegemônicos ocidentais tradicionais e construírem suas próprias alternativas de 
desenvolvimento. Nossa hipótese é que as políticas públicas de cultura poderão ser instrumentos 
valiosos na formulação de estratégias para a construção de novas formas de ser, pensar, agir e 
estar no mundo, contribuindo, enfim, para um “desenvolvimento com envolvimento”.  
2. O Desenvolvimento da Cultura 
‘Que o júri pronuncie seu veredito’, disse o Rei, mais ou menos pela vigésima vez naquele dia. 
‘Não, não!’ Disse a rainha. ‘Primeiro a sentença ... depois o veredito.’ ‘Mas que absurdo!’ Alice 
disse alto. ‘Que idéia ter a sentença primeiro’! ‘Cale a boca!’ disse a Rainha, virando um 
pimentão. ‘Não calo!’ disse Alice. ‘Cortem-lhe a cabeça! berrou a Rainha. (Lewis Carroll. 
Aventuras de Alice no País das Maravilhas) 

A histórica distinção entre cultura e desenvolvimento ilustra perfeitamente a crise 
das ciências e do Estado na compreensão das transformações sociais. Os estudos da cultura, 
assim como os de desenvolvimento, fixaram e "congelaram" conteúdos e conceitos, ao invés de 
se abrirem para novas percepções das experiências humanas. Perdemos, ao longo dos últimos 
séculos, a capacidade de imaginar. A partir do século XVII, o imaginário foi excluído de nossos 
processos intelectuais. A Modernidade, enquanto “ética do fazer”, marcada pela lógica binária 
aristotélica constituída de apenas dois valores (um falso e um verdadeiro) limitou as 
representações do desenvolvimento a categorias meramente econômicas, acabando por 
subestimar os papéis estratégicos da cultura enquanto matriz produtora de novas éticas e 
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sociabilidades.  O pensamento dialético, disposto a buscar a verdade a partir de um raciocínio 
reducionista e categórico, esteve especialmente presente nas interpretações acerca do 
desenvolvimento humano. O resultado dessa presença é que a racionalidade do “terceiro 
excluído” retirou do desenvolvimento tudo aquilo que não se conseguia medir, tudo aquilo que 
fosse da ordem do evanescente ou do imaterial. Compreendida dialeticamente, a expressão 
desenvolvimento, passa, então, a se opor à expressão Envolvimento.  

Essa oposição não se limita ao terreno abstrato dos conceitos, mas define éticas, 
modos de ser, de estar e de se relacionar com o mundo. Enquanto o desenvolvimento se 
alimenta, na Modernidade, de um regime diurno de caráter heróico, uma estrutura antropológica 
ascensional, voltada para fora, para o futuro, simbolizada por uma lógica da antítese, da distinção 
e da análise, o “envolvimento” se constituiria, contemporaneamente, em um regime noturno de 
caráter místico, voltado para dentro, marcado pela descida interior em busca do conhecimento, 
pelo desejo de conciliação e complementaridade dos contrários, atento às solidariedades entre 
indivíduos comunidades e sociedades. Os regimes diurno e noturno das imagens foram propostos 
pelo sociólogo francês Gilbert Durand e referem-se à estrutura do imaginário, ou seja, à 
organização das imagens ou de um repertório de imagens que marcam as culturas nos diversos 
períodos históricos. Durand considera o “trajeto antropológico”, a maneira pela qual cada cultura 
se relaciona entre suas pulsões subjetivas e o meio em que vive. Há, por conseguinte, certas 
normas de representação imaginária, relativamente estáveis, que caracterizam períodos 
históricos, espécies de grandes bacias semânticas que justificam escolhas, que contribuem para 
determinados comportamentos, que valorizam ou desvalorizam a dimensão simbólica da vida 
social. Ao final do século XX, os cientistas sociais, ao se depararem novamente com o fracasso 
de muitos projetos de transformação estrutural, voltaram se perguntar: Até que ponto os fatores 
culturais determinam o desenvolvimento econômico e político? Se o fazem, como remover ou 
mudar os obstáculos ao desenvolvimento e favorecer o progresso? Ou, contrário senso, como a 
cultura local pode ser uma alavanca para o desenvolvimento? 

As conexões entre as transformações sociais e suas implicações culturais atravessaram o 
pensamento moderno, a partir das obras pioneiras de Adam Smith, Alex de Tocqueville, Lewis 
Henry Morgan e Max Weber. O próprio tema das relações entre cultura e desenvolvimento já 
havia sido muito discutido nos anos 40 e 50, especialmente por economistas e sociólogos, os 
quais consideravam que a cultura (dos países subdesenvolvidos) era um sério obstáculo ao 
desenvolvimento. Na apresentação de uma vasta coletânea sobre o tema, Samuel Huntington 
comparava, por exemplo, as trajetórias de Gana e da Coréia do Sul nos últimos 40 anos, 
mostrando a semelhança dos indicadores econômicos e sociais dos dois países no inicio do 
período e o enorme fosso que os separa hoje. Segundo seu ponto de vista, o que explica essa 
disparidade seria a cultura. Mais uma vez, a constatação se converte em explicação para dar base 
a um raciocínio circular e ahistórico. A explicação é sempre construída a posteriori; se 
determinado país cresceu economicamente, a cultura pode ser tomada como uma alavanca do 
desenvolvimento; se outra nação estagnou ou empobreceu, a cultura se revela como um 
obstáculo ao desenvolvimento.  
Essa espécie de doutrina de predestinação de determinadas sociedades à pobreza ou à riqueza a 
partir de determinantes ditas culturais é avaliada por Guy Hermet, a partir da experiência de 
organizações internacionais no continente africano (2002, p. 68): 
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A partir dos anos 80 começam a se produzir dois tipos de 
inversão dos sentimentos, não menos discutíveis, embora de 
sentido exatamente oposto: uma delas é fruto do fracasso da 
ajuda à África e a outra da popularidade que adquiriu, por 
compensação, a ação humanitária. De repente, graças a 
amálgamas abusivos sugeridos pelo primeiro desses fatores, 
tanto os programas de macro-desenvolvimento adotaram a 
aparência de ilusões onerosas e, às vezes, nefastas, 
alimentadas pela nostalgia colonialista das grandes 
potências ou pela inesgotável, mas ingênua, caridade de 
organizações vinculadas, em particular, às Igrejas... As 
organizações humanitárias difundiram a idéia de que os 
países pobres não tinham a possibilidade de sair de sua 
indigência a não ser por seus próprios esforços, com um 
mínimo possível de intromissão exterior, tendo em conta suas 
especificidades culturais.  

A cultura do desenvolvimento entra no século XXI com mais esperanças do que 
ilusões. Em 1999, em Paris, o Fórum “Desenvolvimento e Cultura”, organizado pelo BID, 
agregará novos significados a essas duas expressões. A cultura passa a ser percebida como uma 
matriz dinâmica das formas de ser, estar, se relacionar e perceber o mundo. Neste caso, como 
seria possível imaginar que os atores do desenvolvimento poderiam desinteressar-se por esta 
matriz ou mesmo negá-la? Desenvolver, portanto, não significa somente construir de obras infra-
estruturais (tais como saneamento, estradas, casas etc) mas passa a  enfatizar as reações e 
intervenções dos indivíduos e comunidades atingidos por estes benefícios, ou seja, a observar os 
impactos desses projetos no desenvolvimento humano de comunidades e populações. 

A conferência Geral da UNESCO, logo após o dramático atentado do 11 de 
setembro de 2001, formatará a “Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural”. Este 
documento ratifica o esforço dos países na construção de um dialogo intercultural, capaz de 
contribuir para uma cultura de paz entre os povos, considerando a diversidade cultural um 
patrimônio comum da humanidade. Identidade, diversidade, criatividade, solidariedade passam a 
constituir as palavras chaves desses novos tempos, palavras tradicionalmente presentes nos 
discursos artísticos que passam a compor discursos políticos, econômicos, jurídicos e sociais. Ao 
mesmo tempo, agências de desenvolvimento, tais como o BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) também passam a priorizar o financiamento de projetos, a partir da análise da 
capacidade de mobilização do “capital social’ e da dinâmica cultural específicos às populações aos 
quais os mesmos se aplicam. 

Ao se levar em conta a diversidade cultural e sua função estraté gica, abole-se a 
concepção hierárquica do desenvolvimento, dando-se voz a populações que até então não 
constituíam parte integrante deste “capital social”. Vale aqui conceituar “capital social” a partir 
da concepção de Pierre Bourdieu, ou seja, “um atributo individual e coletivo de distinção e, com 
isso, de domínio dos membros das categorias privilegiadas”. O “capital social”, segundo o 
sociólogo francês, apóia-se no capital econômico (na segurança material), no capital cultural (no 
manejo do idioma) e no capital social (na constituição de relações). Estes capitais convertem-se, 
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por sua vez, em um capital simbólico, instrumento maior da garantia de sobrevivência dos 
discursos dominantes.  

Se falamos tanto sobre desenvolvimento, nunca estivemos tão desorientados sobre 
ele, sobre suas conseqüências, sobre as escolhas decorrentes dos modelos que esposamos. Nos 
discursos públicos e privados, expressões como “capital social”, “desenvolvimento sustentável”, 
“desenvolvimento com cooperação”, “inclusão social”, são banalizadas, tornando-se estereótipos 
da comunicação, ou seja, de tanto ouvi-las e de tanto utilizá-las, temos a sensação de que, ao 
invés de nos sentirmos estimulados ao debate, à imaginação e à criatividade, temos nossas 
mentes cada vez mais paralisadas. O resultado e o perigo dos discursos ditos “globalizantes” é 
que, quanto mais progride a crise, menos capacidade temos para pensá-la, quanto mais nos 
submetemos a uma economia ou a um desenvolvimento dito global, menos nos indagamos: 
afinal de contas, de que globalização e de que desenvolvimento falamos?  

No campo da cultura, a racionalidade instrumental moderna foi especialmente nefasta, pois, na 
agenda de desenvolvimento nacional, a cultura foi historicamente tratada a partir de políticas de 
Governo, incapazes de definir diretrizes e programas que contemplassem uma concepção mais 
ampla do fenômeno cultural em toda sua multidimensionalidade e complexidade. E, para 
pensarmos o desenvolvimento, a partir de suas conexões com a cultura, deveríamos levar em conta o 
que está descartado e excluído. Para isso, precisamos superar traumas relativos aos nossos próprios 
processos históricos para identificar o que descartamos ao longo desses processos. Como nos diz Mia 
Couto, o colonialismo não morreu com o advento das independências; mudou de turno e de executores. 
Durante décadas buscamos culpados para as nossas infelicidades e incompetências. Inicialmente 
culpamos os colonizadores. Em seguida, construímos imagens românticas do que fomos antes deles. 
Mas, os colonizadores se foram e as novas formas de colonialismo se dão entre nós. Essas formas são 
naturalmente geridas entre ex-colonizadores e ex-colonizados. Como nos diz o intelectual 
moçambicano: “Vamos ficando cada vez mais a sós com a nossa própria responsabilidade histórica de 
criar uma outra História”.  

Ao mantermos o mesmo modelo mental dos colonizados, perdemos nossa capacidade 
de pensar, criar e imaginar, limitando-nos a repercutir pensamentos alheios. As conseqüências dessa 
baixa auto-estima, desse cerceamento do pensamento, são dramáticas para nós: ora resultam num 
ufanismo ou messianismo ingênuos, sempre em busca de novos colonizadores, ora em uma profunda 
inação diante do presente. Alternamos os seguintes discursos: “Somos maravilhosos e talentosos, só 
necessitamos ser descobertos!"; "Somos incapazes, somos vítimas, nada podemos fazer”. Esse 
comportamento pendular é historicamente reforçado, no campo da cultura, pelo Estado, através de 
ações populistas e, no campo da economia, pelas instituições responsáveis pela criação de projetos de 
desenvolvimento tão inadaptados e distantes de nós.    

Mas, o que esperamos para dar vazão aos nossos próprios processos criativos?  Já não 
poderíamos ter produzido uma nova matriz de desenvolvimento, capaz de incluir nossas expressões 
culturais, nossos valores, nossos comportamentos, presentes nos nossos costumes, nas redes 
comunicacionais que estabelecemos e nas diversas expressões de solidariedade que construímos? Se, nesse 
novo século, a cultura começa a ser considerada uma estratégia chave de combate à pobreza, assim como 
um fator decisivo de coesão social, necessitamos construir urgentemente uma agenda para o nosso 
desenvolvimento menos submissa e mais audaciosa. A nossa diversidade cultural constitui condição 
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necessária para a formulação de uma agenda capaz de propor um desenvolvimento a partir e através da 
cultura. 

3. Breve relato de uma experiência de desenvolvimento local e regional construída a partir de 
uma política pública de cultura 

‘Como consegue continuar falando tão calmamente de cabeça para baixo?’ Alice perguntou, 
enquanto o  puxava o Cavaleiro pelos pés e o deitava num monte na borda do fosso. O Cavaleiro 
pareceu surpreso com a pergunta. ’Que me importa onde está meu corpo?’ disse.’Minha mente 
continua trabalhando do mesmo jeito. Na verdade, quanto mais de cabeça para baixo estou, mais 
invento coisas novas.’ (Lewis Carroll. Aventuras de Alice no País das Maravilhas) 
Assumi a gestão da cultura do Ceará entre 2003 e 2006. Nossa primeira decisão foi a de realizar 
um grande seminário, cujo maior objetivo era o de esboçar um diagnóstico sobre as políticas 
culturais no país. Em março de 2003, em Fortaleza, o Seminário Cultura XXI deu espaço a 
inúmeras manifestações, demandas e sugestões que buscavam contribuir e enriquecer nossa 
reflexão sobre a construção de políticas públicas para a cultura. Resolvemos estruturar nossa 
discussão em torno de cinco temas: política e gestão cultural, legislação cultural, economia da 
cultura, municipalização da cultura e patrimônio cultural. Entre os nossos convidados, esteve 
presente o próprio ministro Gilberto Gil que defendia, já no início de seu primeiro mandato, a 
retomada de uma política nacional de cultura, fundamentada no resgate da dignidade dos 
brasileiros. Para tanto, propunha uma nova reflexão acerca dos significados da cultura: 

Falo de cultura não no sentido das concepções acadêmicas ou 
dos ritos de uma ‘classe artístico-intelectual’. Mas, em seu 
sentido pleno, antropológico. Vale dizer: cultura como a 
dimensão simbólica da existência social brasileira. Como 
usina e conjunto de signos de cada comunidade e de toda a 
nação. Como eixo construtor de nossas identidades, 
construções continuadas que resultam dos encontros entre as 
múltiplas representações do sentir, do pensar e do fazer 
brasileiros e a diversidade cultural planetária. Como espaço 
de realização da cidadania e de superação da exclusão social, 
seja pelo reforço da auto-estima e do sentimento de 
pertencimento, seja, também, por conta das potencialidades 
inscritas no universo das manifestações artístico-culturais 
com suas múltiplas possibilidades de inclusão 
socioeconômica. Sim. Cultura, também, como fato econômico, 
capaz de atrair divisas para o país - e de, aqui dentro, gerar 
emprego e renda (Leitão e Santos, 2006, p.15). 

Naquele momento, identifiquei no discurso do Ministro, intitulado “Cultura no 
Governo Lula: uma visão estratégica do MINC”, uma grande semelhança com o meu próprio 
discurso de posse, especialmente, no que se referia à definição clara de diretrizes para a 
construção de uma política pública de cultura. No meu discurso, defini quatro grandes desafios 
para nossa gestão, desafios definidos em forma de diretrizes no discurso do Ministro: a cultura 
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deveria ser planejada e gerida estrategicamente; a cultura deveria promover a auto-estima e a 
diversidade de expressão entre comunidades e povos; a cultura deveria ser um instrumento de 
empregabilidade e de redistribuição de renda; por último, a cultura deveria promover a inclusão 
social e a consolidação da cidadania. Sabíamos, como sabia o Ministro, que não poderíamos 
tratar a cultura, em pleno século XXI, e, particularmente, em um estado pobre e desigual como o 
Ceará, como um produto para “eleitos”, aprisionando-a ou ao campo das linguagens artísticas ou 
tornando-a refém dos espaços eruditos ou acadêmicos. 

O Plano Estadual da Cultura buscava responder, a partir da definição de uma 
política pública, às demandas levantadas no Seminário Cultura XXI. Era voz unânime entre os 
participantes que a Secult possuía uma presença tímida no interior do Ceará, que suas ações não 
eram inclusivas nem descentralizadas, que os programas por ela propostos eram sazonais, além 
de não contarem com indicadores capazes de aferir resultados e impactos dos mesmos sobre a 
população cearense. Artistas, produtores, prefeitos, dirigentes municipais, gestores culturais 
mantinham discursos semelhantes que nos conduziam à mesma constatação: a ausência de uma 
política pública no campo cultural, clara e eficaz o suficiente, no sentido de incluir todos os 
cearenses. Nesse sentido, o Plano passa a ser um documento basilar para a Secretaria, pois, ao 
definir uma “Política de Estado”, abdica das suas formas tradicionais de propor “Políticas de 
Governo” dirigidas unicamente, de um lado, a determinados grupos econômicos e políticos, de 
outro, à classe artística, especialmente àquela formadora de opinião.   

O Plano Estadual da Cultura (que portava um subtítulo significativo: 
“Valorizando a diversidade e promovendo a cidadania cultural”) definiu como princípios 
norteadores de sua política cultural: o respeito à diversidade cultural; a participação e 
compartilhamento da gestão; a autonomia e a autodeterminação para fixar suas próprias metas, 
eleger seus valores e determinar-se por eles. E, por último, propõe os seguintes programas: 
Gestão do Conhecimento na Área Cultural; Valorização das Culturas Regionais; Preservação do 
Patrimônio Cultural Material e Imaterial; Apoio à Criação Artística e Cultural; Gestão Pública 
Eficaz e Compartilhada. Entre os cinco programas definidos no Plano, elegemos o Programa 
“Valorização das Culturas Regionais” como o “carro-chefe”, ou seja, aquele que se transformaria 
em uma espécie de ícone de nossa gestão, simbolizando a política pública cujos fundamentos 
eram a descentralização, democratização e inclusão. O Programa “Valorização das Culturas 
Regionais” significava para nós, o desafio de estender os projetos e ações da Secretaria às 
diversas regiões do Estado, reconhecendo suas múltiplas vocações culturais, abrindo, enfim, 
canais de interlocução com os protagonistas do campo cultural em todo o Ceará. 

Sabíamos, no entanto, da necessidade da existência de um “leito institucional” 
que fosse capaz de legalizar e legitimar nossos programas e projetos. Por isso, assumimos, junto 
ao MinC, o desafio de criar um Sistema Estadual de Cultura capaz de apoiar as políticas de 
descentralização e democratização propostas pelo Sistema Nacional de Cultura. Iniciamos nossa 
empreitada pelo reforço às instâncias de participação dos representantes da sociedade civil nos 
órgãos de compartilhamento da gestão estadual da cultura. Para tanto, revitalizamos o Conselho 
Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COEPA - e “recriamos” o Conselho 
Estadual da Cultura - CEC, pois embora criado em 1966, junto com a própria Secretaria, 
encontrava-se desativado. Assim, inauguramos um período de fecunda produção legislativa no 
âmbito da cultura, com o objetivo de resgatar a institucionalização das instâncias de 
compartilhamento da gestão estadual. O COEPA, que foi criado em 2000, pelo governo Tasso 
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Jereissati, teve em nossa gestão sua estruturação alterada em 2005, para agregar novas 
representações da sociedade civil; o Conselho Estadual de Cultura, por sua vez, passou a se 
reunir mensalmente, para formular, junto com a Secretaria da Cultura, as políticas e programas 
de fomento à cultura no estado.  

Ao mesmo tempo, estimulamos a criação e o funcionamento de 12 Fóruns 
Regionais de Turismo e Cultura em todo o Ceará, fomentando a parceria e os consórcios entre os 
municípios da mesma região, com o objetivo de enfatizar os significados do “turismo cultural” 
para o desenvolvimento local e regional. Esses colegiados regionais delinearam políticas 
públicas de intersecção entre os campos da cultura e do turismo, tornando-se o principal espaço 
de compartilhamento entre as secretarias estaduais de cultura e turismo e as secretarias 
municipais das mesmas áreas, o trade turístico, as organizações não governamentais, os 
produtores culturais, associações artísticas e outras instituições públicas e privadas. Esses fóruns 
eram coordenados por um comitê gestor formado por uma diretoria com representantes da 
sociedade civil (presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários) e representantes do 
poder público (secretarias da cultura, do turismo, da educação, do desenvolvimento econômico 
etc) entre outras instituições voltadas ao desenvolvimento (Sebrae, Sesc, Banco do Nordeste, 
Universidades etc ).  

Para garantirmos uma política de inclusão, descentralização e democratização, 
necessitávamos garantir uma base institucional para a pasta da cultura, que possibilitasse sua eficiência e 
efetividade. Assim, foi criado o Sistema Estadual de Cultura (lei 13.811 de 16.08.06), definindo-se, 
através dele, uma política de editais, a criação de redes de equipamentos culturais e o aprimoramento da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para adaptá-la à nova legislação federal, base do Sistema Nacional de 
Cultura. Ao longo dos anos de 2004 e 2005, fomos instituindo, no âmbito da administração pública 
estadual, os sistemas estaduais de museus (lei 13.602 de 28.06.05), de teatros (lei 13.604 de 28.06.05), de 
bandas de música (lei 13.605 de 28.06.05), de equipamentos culturais (lei 13.608 de 28.06.05), assim 
como uma política estadual do livro. Através de editais de fomento a todas as linguagens artísticas, assim 
como de fomento ao patrimônio material e imaterial, a nova legislação passou a garantir pelo menos 50% 
dos recursos do Fundo Estadual de Cultura para projetos advindos do interior do estado. Essa legislação 
suscitou grande polêmica em meio aos artistas formadores de opinião, que discordavam radicalmente 
dessa legislação, com o argumento de que o interior do estado não tinha projetos para consumir os 
recursos propostos pelos editais. Nossa proposta, no entanto, não era a de “dar o peixe”, mas, sim, de 
“ensinar a pescar” e, por isso, não nos bastava somente garantir recursos para o interior do estado, mas, 
sobretudo, capacitar artistas e produtores culturais a fazerem bons projetos, capazes de concorrer e serem 
selecionados através dos editais recém criados. Esse era o desafio em nossa gestão. Necessitávamos dar 
um passo além das leis, passos que garantiriam inclusive a sobrevivência do próprio ordenamento 
jurídico recém publicado. 

Construído, nos primeiros dois anos, o necessário compartilhamento da gestão, 
através de seus fóruns e conselhos, além de uma razoável capilaridade no interior do estado, 
especialmente de uma interlocução mais eficaz com os diversos segmentos artísticos das diversas 
regiões, sabíamos que era chegada a hora de realizar um gesto maior, uma aproximação efetiva 
com os municípios, que resultasse na ampliação dos programas da Secretaria para todo o estado. 
Dessa forma, surgiu o projeto “Cultura em Movimento: Secult Itinerante”, que percorreu, sob 
forma de expedição, todo o Ceará, nos anos de 2005 e 2006.  

O Projeto “Cultura em Movimento: Secult Itinerante” parecia absolutamente 
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inviável e até mesmo “delirante” para ser proposto e realizado por um órgão público, sempre 
sujeito a controles, interdições legais e obstáculos de natureza burocrática. Considerávamos que a 
Secretaria, enquanto organização pública era, pela sua própria natureza, vocacionada ao 
imobilismo e à rigidez, simbolizada pela própria estrutura imutável do Estado. As secretarias 
estaduais de cultura, nós também o sabemos, estão quase sempre abrigadas em prédios 
históricos, nos centros das cidades, simbolizando a pompa e circunstância que o belo edifício, em 
geral tombado pelo Patrimônio Histórico, empresta à cultura . Aquela espécie de “diáspora” 
representava uma negação à tradição algo  aristocrática e acadêmica, historicamente tão 
representativa da gestão pública de cultura em nosso país. Mais do que um desafio, estávamos a 
fazer, com o projeto de uma Secretaria nômade, quase uma provocação a uma velha repartição 
pública eivada de burocracias e refém de seu próprio isolamento: 

O nomadismo é totalmente antitético à forma do Estado 
moderno. Este busca, de forma constante, suprimir o que 
considera uma sobrevivência de um modo de vida arcaico. 
Fixando-se, pode-se dominar (Maffesoli: 1997, 22). 

É, portanto, próprio do político, nos seus objetivos de gestão e de produtividade, desconfiar de 
tudo o que é errante, de tudo o que escapa do olhar. Se o Estado Moderno deseja tudo ver, tudo 
controlar, tudo classificar, tudo mensurar, nosso Projeto representava uma ação incontrolável, 
marcada por obstáculos de toda a ordem, fossem políticos, jurídicos ou administrativos. 
Finalmente, em 2005,  “pusemos a Secretaria nas costas” e saímos de Fortaleza para uma viagem 
de 18 meses, cujo retorno estava previsto para o dia 06 de agosto de 2006, data de aniversário de 
40 anos da Secretaria.  

Embora ousado nos seus desafios, o Projeto era claro na definição dos seus eixos 
de ação, assim como nas metas de desempenho de cada equipe nele envolvida. O primeiro eixo 
referia-se à “Institucionalização da Cultura e Prestação de Serviços Técnicos”. Seu objetivo era o 
de apoiar a criação, estruturação e consolidação dos Sistemas Municipais de Cultura. Enquanto 
os técnicos da Secult se reuniam com os artistas e gestores em cada município para informá-los 
dos  serviços, editais e programas da Secretaria, minha tarefa era a de visitar todas as Câmaras 
Municipais, explicando, a partir de uma palestra aos vereadores, aos artistas e à população em 
geral, as diretrizes do federalismo cultural brasileiro e suas necessárias bases municipais. Ao 
final de cada sessão, eu própria entregava nas mãos de cada prefeito, de cada presidente de 
Câmara e de cada dirigente ou responsável pelo setor da cultura no município, uma cartilha com 
as informações acerca do Sistema Nacional de Cultura, dos Sistemas Federal, Estaduais e 
Municipais, além dos modelos de leis para a criação dos Sistemas Municipais de Cultura (com a 
previsão da criação dos conselhos, da legislação de incentivo, dos fundos, dos órgãos municipais 
de cultura, assim como dos planos municipais de cultura).  

O eixo “Institucionalização da Cultura” integrava-se ao Eixo “Formação de 
Gestores e de Profissionais do Campo Cultural”, o qual se propunha a oferecer um “pacote” de 
cursos em todas as regiões do estado, sensibilizando gestores e protagonistas do campo cultural 
sobre a importância da criação de um Sistema Nacional de Cultura. Entre os cursos voltados às 
demandas regionais, dois foram oferecidos em todo o estado, sem exceção: o curso de Gestão e 
Produção Cultural e o curso de Educação Patrimonial, ambos fundamentais para a consolidação 
dos Sistemas Municipais. 
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O eixo “Geração de Conhecimento” produziu o mapeamento do patrimônio 
cultural material e imaterial, dos equipamentos culturais, além do cadastramento de artistas, 
associações e entidades do campo cultural. Graças a esse levantamento, conseguimos criar e 
fomentar, através do Sistema Estadual da Cultura, os sistemas estaduais de teatros, museus, 
centros culturais, além de consolidar os sistemas estaduais de arquivos, bandas de música e 
bibliotecas.  

O último eixo, o da “Promoção e Difusão Cultural”, era responsável pela realização, durante a 
caminhada, de exposições, mostras de cinema, festivais nas diversas linguagens artísticas, 
espetáculos circenses, teatrais, musicais e literários, entre outras programações artísticas e 
culturais. Esse eixo integrou-se ao anterior, viabilizando o cadastramento de milhares de artistas 
e profissionais da cultura em todo o Ceará, ao mesmo tempo em que nos permitiu conhecer 
talentos anônimos e fomentar novos públicos para a fruição cultural. 

A maior repercussão do Projeto “Cultura em Movimento” viria, no entanto,  a ser 
revelada em setembro de 2007. Graças à parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, e o Ministério da Cultura, foram levantados os primeiros dados culturais 
brasileiros na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). A MUNIC-2006 veio 
confirmar o pioneirismo da institucionalização da cultura no Ceará. Segundo a pesquisa, 
enquanto 57,9% dos municípios brasileiros afirmam ter uma política cultural, 76,6% dos 
municípios cearenses já fazem esse trabalho. Todas as prefeituras no Ceará possuem um órgão 
gestor de cultura, assim como todo o Ceará aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. Os números 
relativos à criação, estruturação e consolidação dos Sistemas Municipais de Cultura são também 
surpreendentes. O Ceará apresenta resultados acima da média nacional também no que se refere 
à criação de conselhos, fundos, leis de incentivo, planos, formação profissional parra o setor, 
redes de equipamentos culturais, grupos artísticos, festivais, mostras etc. Hoje confirmamos as 
hipóteses que alimentaram durante quatro anos nossa política de cultura. Os números revelados 
pelo IBGE demonstram que uma política pública para a cultura permitiu a um estado pobre como 
o Ceará (cujo Produto Interno Bruto-PIB é 14 vezes menor que o de São Paulo) tornar-se 
exemplar. Se 42,1% dos municípios brasileiros não possuem uma política cultural e somente 
4,6% deles possuem uma secretaria específica de cultura, por que existem, entre os 184 
municípios cearenses, cerca de 100 secretarias municipais de cultura?  

A experiência de criação do Sistema Estadual de Cultura e do apoio aos sistemas 
municipais de cultura no Ceará demonstra que é possível construir-se um Sistema Nacional de 
Cultura para o país, onde recursos, competências e programas da União, Estados e Municípios se 
articulem, garantindo a continuidade de políticas culturais para todos os brasileiros. Afinal de 
contas, a preservação do nosso patrimônio cultural, a cooperação técnica, a construção de redes 
de equipamentos culturais (bibliotecas, teatros, museus, centros culturais, arquivos, salas de 
cinema etc) são tarefas que dizem respeito a todos os entes federados. Quanto maior a integração 
e a articulação entre eles, mais eficazes seremos no conhecimento e reconhecimento da nossa 
diversidade e riqueza cultural, transformando nossas expressões culturais em um ativo 
fundamental para o desenvolvimento humano. Sabemos que a construção do Sistema Nacional 
de Cultura é uma tarefa de todos. O arcabouço de leis que o constitui, não lhe dará eficácia nem 
efetividade, caso não haja comprometimento mútuo entre os governos e a sociedade civil.  

.No “Fragmentos do Discurso Amoroso”, Roland Barthes afirma que “o ser que 
ama é o que espera”. No entanto, essa espera não se traduz na espera passiva dos que dormem 
“em berço esplêndido”. Pelo contrário, trata-se de uma espera ativa do próprio Ser, que nos leva 
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para fora, na direção do Outro. O tempo da espera cria o espaço da transformação, o despertar da 
consciência do Ser. A criação do Sistema Estadual de Cultura no Ceará, implantado pelo 
“Projeto Cultura em Movimento: Secult Itinerante”, representa muito mais do que uma 
estruturação formal de um modelo jurídico-político de fortalecimento do federalismo cultural em 
nosso país. Simboliza a formulação de uma política pública apta a resignificar os tradicionais 
modelos de desenvolvimento a partir e através da cultura, a ampliação dos significados da 
cidadania, a construção de um desenvolvimento local e regional fundamentado no envolvimento 
com o Outro, na direção do Outro, enfim, na construção de afetos e de solidariedades.   

 

4. Políticas Públicas de Cultura para um Desenvolvimento com Envolvimento 

“... O camundongo pulou fora d’água e pareceu estremecer 
todo de medo. ‘Oh, desculpe-me!’. Alice se apressou em 
exclamar, temendo ter magoado os sentimentos do pobre 
animal. ‘Esqueci completamente que você Naõ gostava de 
gatos’. ‘Não gostar de gatos! Gritou o camundongo com uma 
voz estridente, exaltada. ‘Você gostaria, se fosse eu?” 
(Lewis Carroll. Aventuras de Alice no País das Maravilhas) 

Para compreendermos as relações cada vez mais imbricadas entre cultura e 
desenvolvimento para nós, brasileiros, necessitamos refletir, por último, sobre a histórica 
vulnerabilidade da institucionalização da cultura no Brasil. Ela é fruto das vulnerabilidades da 
própria sociedade civil brasileira. No campo da política, por exemplo, a atenção às políticas 
públicas da área cultural é insignificante, sejam elas oriundas de órgãos federais, estaduais ou 
municipais. Embora presentes nos palanques dos candidatos ao legislativo ou ao executivo em 
nosso país, os discursos sobre cultura não se reverteram, ao longo do tempo, em projetos de lei 
capazes de garantir políticas culturais voltadas à descentralização e democratização dos bens e 
serviços culturais. Se, no país, já se reconhece a estabilidade de princípios e diretrizes para uma 
política econômica (os quais vêm se mantendo, apesar das mudanças dos governos), o mesmo 
não virá a ocorrer no âmbito de uma política cultural. No campo científico, o fenômeno também 
se repete, constatando-se pouca produção acadêmica no setor, assim como lacunas de natureza 
teórico-metodológica nas pesquisas produzidas, as quais contribuíram para a escassa produção 
de dados necessários à consolidação do setor. Por último, no próprio campo artístico, a 
compreensão acerca da necessidade de políticas públicas é também incipiente.  

A ausência de diretrizes claras, sobre os limites da intervenção do Estado no 
campo artístico e cultural, provocou, em muitos casos, ou um confronto aberto de posições 
radicalmente antagônicas, levando à paralisia decisória, ou a uma certa tendência a evitar 
projetos mais ousados, privilegiando-se um grande número de pequenas ações. Daí uma atuação 
clientelista e assistencialista das agências de fomento cultural: clientelista, por se limitar a 
atender, de maneira geralmente passiva, as demandas da clientela própria da área artística em 
geral; assistencialista, por tratar a cultura como ação filantrópica, como lenitivo ou mera 
tentativa de neutralização das nossas mazelas e desigualdades sociais. (Miceli, 1984). 
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A Declaração Universal da Diversidade, em 2005, é ainda um documento 
desconhecido pelos responsáveis na condução da formulação de políticas públicas, 
particularmente, das políticas públicas culturais. Em um primeiro momento, pela própria 
compreensão dos significados dessa diversidade. A este respeito, Teixeira Coelho, cita Lévi-
Strauss, na sua obra Raça e História: 

Não se trata de preservar o conteúdo da diferença, que é 
intrinsecamente dinâmico e refratário à preservação, mas de 
preservar o fato em si da diferença, a possibilidade de 
promover a diferença, as condições que deram e dão origem 
à diferença. 

Em um segundo momento, pela relocalização da cultura nos debates sobre 
políticas públicas. Sobre isto, afirma Teixeira Coelho: 

Nenhum desenvolvimento econômico e humano digno desse 
nome será alcançado sem que a cultura esteja instalada no 
centro das políticas públicas todas, da educação à saúde, do 
transporte à segurança, da economia à indústria... a 
sociedade civil como ator cultural privilegiado, a cultura 
como centro de referência  das políticas públicas. A tradução 
desse princípio implica, por exemplo, que o secretário de 
cultura de um município assim como o ministro da cultura de 
um estado são figuras constantes na mesa de decisões sobre 
todas as políticas. 

Em um terceiro momento, pela ênfase na cultura como um fim em si mesma. Não se 
trata de excluir os significados estratégicos da cultura para o campo econômico, seu caráter de 
geração de empregos ou de redistribuição de renda. Tais questões não devem escamotear o fato de 
que a cultura é por si sozinha, responsável pela sua própria sustentabilidade Nesse sentido, produzir 
cultura, compartilhar cultura, fruir cultura é uma experiência que encontra seus objetivos em si 
mesma, objetivos nem sempre pragmáticos, mas que lhe garantem sua existência, posto que revelam 
as marcas de nossa humanidade.  Nesse sentido, as expressões culturais estarão sempre marcadas 
pela inovação e pela tradição, faces complementares de uma mesma moeda, relação dialógica e não 
dialética entre contrários, no sentido Moriniano, de tensão jamais resolvida ou superada, mas 
necessária ao fortalecimento das solidariedades e sociabilidades humanas.   

A compreensão reduzida dos significados da cultura contribuiu para a ausência de 
políticas públicas para a cultura no Brasil. Ao mesmo tempo, na agenda de desenvolvimento 
nacional, a cultura foi historicamente tratada a partir de políticas de Governo e não políticas de 
Estado, que fossem capazes de definir diretrizes e programas que contemplassem uma concepção 
mais ampla do fenômeno cultural em toda sua multidimensionalidade, especialmente no que se 
refere à qualidade de vida e ao desenvolvimento humano. Se o Estado brasileiro foi omisso na 
sua ação de definição de transversalidades, de institucionalização e regulamentação da cultura, 
também a sociedade civil passou ao largo nas demandas relativas aos papéis estratégicos da 
cultura para o seu próprio desenvolvimento.  
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Segundo o dicionário Michaelis, desenvolver significa tirar o invólucro, descobrir 
o que estava encoberto; envolver significa meter-se num invólucro, comprometer-se. Assim, 
poderíamos dizer que desenvolver uma pessoa ou uma comunidade significa retirá-la do seu 
invólucro ou do seu contexto, descomprometê-la. 

Esboçar um novo modelo de desenvolvimento que leve em conta a nossa riqueza e diversidade 
cultural é, portanto, hoje um desafio e uma urgência. Diversidade cultural como substrato para 
um desenvolvimento com envolvimento, como cimento para a dignidade, cidadania, auto-estima, 
sentimento de pertença. Ao longo do século XX, nossa inteligência mecanicista, 
compartimentada e reducionista bradou aos quatro ventos sua racionalidade como único 
instrumento de transformação do mundo. No afã de criarmos e de descrevermos sistemas, 
abdicamos da vida real. Ao desprezarmos as anomias, perdemos a capacidade de percepção, de 
ampliação do nosso “estar no mundo”. Voltemos à tensão desenvolvimento/envolvimento, 
considerando-as pólos entre os quais estão incluídas vivências em diversos campos, inclusive o 
das responsabilidades sociais.  A respeito da comunidade caiçara, Virgílio M. Viana afirma que 
des-envolver para as populações tradicionais significa perder o envolvimento econômico, 
cultural, social e ecológico com os ecossistemas e seus recursos naturais, perdendo-se com ele a 
dignidade, o saber, o conhecimento dos sistemas tradicionais, enfim, a perspectiva de construção 
da cidadania (http://www.ufpe.br/imaginario/ciclo2008/br/tema-br.html).  
Penso que nós, latino-americanos, brasileiros, somos dotados de especial talento para sermos 
bem sucedidos nessa tarefa. Possuímos uma “razão sensível” que norteia nosso espírito 
ameríndio e mediterrâneo. Em uma tentativa poética de resgatar a etimologia de coração Ortiz-
Osés nos propõe Co-razón , a razão dupla e mestiça que concilia razão e sensibilidade, emoção e 
intelecto (Rocha Pitta, 2005).  Essa “educação para a sensibilidade”, já presente em nossas 
sociabilidades, deve ser assumida pelo Estado, especialmente pelas pastas de cultura, através dos 
seus gestores, secretários e dirigentes. São esses protagonistas do campo cultural os grandes 
responsáveis pela compreensão das conexões necessárias entre cultura e desenvolvimento, do 
alargamento dos significados da cultura e de seu lugar estratégico para um novo 
desenvolvimento. São eles, enfim, que devem ter a consciência de que suas ações estendem-se 
muito além do fomento às artes ou aos seus arranjos produtivos, mas devem qualificar e iluminar 
as políticas de educação, saúde, habitação, trabalho, entre outros campos da vida humana, para o 
“cultivo” dessa “razão sensível”, capaz de dar materialidade ao imaterial, de garantir a 
diversidade, de valorizar a memória, de dar espaço ao novo. 

Acreditamos que a cidadania cultural tem fundamentalmente duas vocações: 
afirmar os direitos e deveres dos indivíduos face às suas culturas e às demais culturas; determinar 
os direitos e deveres de uma comunidade cultural frente às demais comunidades culturais. Nesse 
sentido, só se pode construir uma política cultural quando se garante a livre expressão de 
indivíduos e comunidades, garantindo-lhes meios para que estabeleçam objetivos, elejam 
valores, definam prioridades, controlando, enfim, os recursos disponíveis para alcançar seus 
objetivos a partir de suas crenças e valores. Essa é a liberdade que propugnamos. Não haveria 
nas políticas públicas culturais o gérmen para se repensar a própria gestão pública no Brasil? 
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Bem-estar e bem-querer: que bem queremos? 
Celeste Cordeiro232 (UECE) 

 

Recebo pela Internet a foto de uma placa acima da entrada de um pequeno 
shopping: “permitida a passagem de veículos com escala humana”, e fico pensando quantos 
veículos com escala desumana estamos permitindo que nos atropelem. Veículos de idéias, 
principalmente. E um dos mais assustadores é o que carrega em seu gigantesco bagageiro a 
ilusão política do desenvolvimento, porque não permite descanso: passa em alta velocidade 
deixando cair as mais sedutoras bugigangas só pra nos fazer correr atrás, arfantes no juntar as 
destoantes peças de uma identidade impossível / porque quando chegamos perto de obter a 
última peça, percebemos desesperados que o desenho final foi alterado. 

O Desenvolvimento assimilado como desenvolvimento econômico, material, tecnológico, é uma 
imagem alienante porque não tem “escala humana”, não cabe em nós, não se aconchega no 
corpo, não se permite abraçar. É algo da ordem do estranhamente familiar, uma das percepções 
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que construíram a história do Terror, de Hoffmann a Stephen King. Esse tipo de 
desenvolvimento que é vendido nos balcões do poder e da ganância não precisa de nós, sujeitos 
humanos ancorados no significado: ele é que nos promete tudo, sem qualquer chance de 
reciprocidade. Não precisamos participar (to involve) de seu projeto, e ele não se organiza como 
continente para nos receber a todos. Se ele não cabe em nós, também não nos contém. E como a 
intimação é mesmo para desmedir-se, alucinar, transbordar, o mal-estar social ganha ares de 
tsunami. No vendaval dos descartáveis, onde ficaram nossos bem-querer e querer-bem? Como 
retomar um bem-estar que, para além das estatísticas, nos favoreça a experiência do diálogo 
autêntico, e alimente nossa alma no círculos luminosos dos Encontros? 

O imaginário do desenvolvimento surge na modernidade afinado com o 
movimento da produção industrial de mercadorias em grande quantidade, anunciando fartura e 
conforto. Mas ainda promete um Bem para além desses bens materiais: a idéia de um grande 
Bem traduzido principalmente como Progresso, “esse excesso de expectativas em relação às 
experiências”, como afirma Boaventura Santos (2007:34). Tal quadro tem a moldura do 
“melhorismo”: a crença de que é possível e desejável “melhorar” tudo, do ser humano aos 
objetos e processos, através de diferentes tipos de tecnologia postos a seu serviço. O próprio 
conhecimento, principalmente quando travestido de ciência, se coloca como pilar desse 
imaginário e, com um timbre de voz barítona, também acelera para nos superar velozmente: 
“como todo conhecimento especializado e institucionalizado, a ciência tem o poder de definir 
situações para além do que sabe acerca delas” (SANTOS, 2007: 248). 

Todo esse “progresso” vem se dando a partir do que é mais fácil: a oferta 
superabundante de técnicas e produtos, enquanto a outra dimensão – a propriamente humana - 
vem pagando um alto preço para sustentar essa ilusão, já que a renda psíquica do consumismo 
está bem abaixo do prometido. E isso porque, afinal, essa é uma ilusão de grandeza, que 
ultrapassa e inviabiliza as possibilidades humanas de singularidade e sociabilidade, de criação e 
liberdade. Como afirmar seu desejo de sujeito no meio desse gigantesco parque de diversões? 

E é mesmo de um ente sentido como um gigante das histórias infantis que vem a 
ordem soberana: Devorem! Corram! Mudem! E a partir daí convivemos com a falta crônica de 
tempo, de raízes identitárias, e de poder de decisão efetiva, de escolhas que façam mesmo a 
diferença. A bulimia é um transtorno típico desses tempos: devorar tudo, sem escolha, rápido, e 
sozinhos! E depois do gozo, o descarte... Trata-se de uma situação que responde `ordem de 
apressar – cada vez mais - um processo do qual o indivíduo não se dá conta, e que explode sobre 
o corpo sem condições para simbolização. A lógica desse circuito não nos envolve, mas nos 
aperta, e condena nosso corpo à compulsão do sem-limite. Não espanta que a depressão se 
espraie pelo mundo. 

O excesso, essa marca da nossa era, é sempre a irrupção de algo que escapa à 
regulação da vontade e se impõe ao psiquismo, não permitindo um equilíbrio mínimo nas 
relações entre o corpo e o mundo. Daí o estresse, o sentimento de vazio, a despossessão 
subjetiva, a “fadiga de si mesmo” (Ehrenberg), como a problemática crucial do mal-estar 
contemporâneo. Como explica Birman, a subjetividade fica diante de algo que a ultrapassa e, 
assim, cada vez mais assujeitada / e à deriva das imposições dos excessos” (2006:185). Para 
enfrentar esse gigante, trata-se de “dar ouvido e corpo aos rangidos da pulsão de morte” 
(idem:368). 
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Evitando uma política de “quebrar as máquinas”, como fizeram trabalhadores nos 
primórdios do sistema industrial-capitalista, Naisbitt busca entender essa desumanização 
promovida pelo chamado Desenvolvimento a partir da polaridade high-tech/ high-touch, que 
bem pode representar a tensão entre Desenvolvimento e envolvimento. Se high-tech é alta 
tecnologia, high-touch diz respeito, no dizer do autor, “ao que toca o coração”, podendo ser 
traduzido literalmente por alto contato/toque, relacionamentos fortes, alto nível de capital social. 
E, a partir daí, Naisbitt nos propõe o desafio de uma integração criativa entre essas duas 
dimensões: a da tecnologia (high-tech) e a do significado (high-touch). Para ele, o x do problema 
está num modelo mental que se tornou “armadilha para apanhar os simples”, como diria Lima 
Barreto, um torno em volta de nossa sensibilidade. “Nosso desafio maior – diz Naisbitt – está em 
fazer as dimensões high-tech e high-touch estarem integradas o tempo todo; (...) fazer com que 
as dimensões high-touch estejam presentes em cada movimento high-tech; (...) fazer com que 
nossos esforços movidos por valores high-touch façam o melhor uso possível das possibilidades 
high-tech” (2000:11), como fazem por exemplo comunidades ribeirinhas amazônicas com o uso 
do celular. Em suma, “entender a tecnologia através da lente humana da diversão, do tempo, da 
religião e da arte” (idem.:44). 

Boaventura Santos, chamando a atenção para a necessidade de um “conhecimento 
prudente para uma vida decente”, crê que a falência da miragem do desenvolvimento já não pede 
novos modelos de desenvolvimento alternativo, mas/ a criação de alternativas ao 
desenvolvimento (2007:28). 

Blake nos diz que nunca saberemos o que é suficiente se não nos permitirmos 
saber o que é mais que suficiente. Parece que já temos condições de aprender a lição: do 
caldeirão iluminista-faustiano do Progresso saem feitiços perigosos. E está mais do que na hora 
de nos perguntarmos pelo índice de Felicidade Nacional Bruta e não só pelo PIB; na hora de 
ousarmos fazer as perguntas que interessam, como a que dá nome ao livro do psicanalista Jorge 
Forbes: “Você quer o que deseja?”. 
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Esse texto é uma tessitura coletiva,  
cada verbo tacado é mistura de  
letras, cores, curvas e silêncios 
de um trancelim de envolvimentos. 
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Uma voz, porém me acompanhou 
como a linha que transpassa o 
ponto e produz a forma no  
desenho, como um traço de uma  
outra cor derivada do encontro e  
de um decisivo escolhimento: 
 
Leandro Alves da Silva. 

 
Apresentação 

Esse texto de natureza introdutória é animado por pequenas (no sentido de 
pequeno por saber dos seus limites) pretensões. Representa um amálgama entre uma produção de 
natureza acadêmica e uma reflexão um pouco mais densa acerca de uma prática institucional 
construída no campo da arte-educação: O Tacando Nossa Marca. A pretensão é de provocar a 
imaginação e atiçar vontades de artistas que atuam no âmbito da educação de crianças e 
adolescentes.  

Desse modo, esse texto representa uma criação da ordem das misturas, do 
resultado do movimento provocado por deslocamentos de natureza diversa: o educador aprecia e 
vive arte, o artista se embrenha em táticas educativas, o adolescente manuseia, aprecia e se 
institui como autor que faz arte e nesse processo mobiliza e, também, educa  tantos outros 
adolescentes. O que seria a participação senão a vontade e o encanto da obra pensada, 
compactuada e produzida coletivamente? 

A arte aqui assume o ritmo do movimento, dos fluxos da cidade, inquieta e 
desinquieta é nômade e cheia de rastros e registros. Eu sou apenas uma farejadora de pistas e 
uma narradora das formas e cores fincadas nos muros, nos corpos e nas imaginações e mentes 
dos tacadores de marcas. 

 
A arte de coçar os corpos: a porta de entrada 

“O pastor Miguel Brun me contou que há alguns anos esteve 
com os índios do Chaco Paraguaio. Ele formava parte de 
uma missão evangelizadora. Os missionários visitaram um 
cacique que tinha fama de ser muito sábio. O cacique, um 
gordo quieto e calado, escutou sem pestanejar a propaganda 
religiosa que leram na língua dos índios. Quando a leitura 
terminou, os missionários ficaram esperando”. O cacique 
levou um tempo. Depois, opinou: - Você coça. E coça 
bastante, e coça muito bem. E sentenciou: - Mas onde você 
coça não coça.”233 

Quando li essa crônica tocante de Eduardo Galeano, imaginei o sentido inverso de 

                                            
233Eduardo Galeano. O Livro dos Abraços. 1998, p. 30. 
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sua fala no campo das expectativas de tantos educadores da atualidade. Visualizei salas de aula 
superlotadas, cadeiras enfileiradas, os olhos de  estudantes voltados para o quadro negro.  Diante 
deles o educador e o seu esforço incessante em amortizar e evitar que todos aqueles corpos 
cocem e movimentem-se. São impressões que registrei, assumindo lugares diversos no campo 
das experiências denominadas educativas; saí da Universidade, do meu lugar de educadora e 
acompanhei, através de atividades artísticas, por quatro anos, adolescentes considerados 
rebeldes/violentos que no geral têm uma conflituosa relação com as escolas. Atuei como arte-
educadora, em oficinas de rap, no denominado ”Projeto Enxame – fazendo arte com gangues e 
galeras de rua”234. Além das oficinas de arte, visitei muitas escolas, essencialmente aquelas 
freqüentadas pelos integrantes do Enxame, algumas ONG's em Fortaleza e outras capitais do 
Brasil, com o objetivo de perceber os caminhos e estratégias da arte-educação no campo das 
práticas juvenis.  

Em 2005235, assumi a responsabilidade de constituir uma estratégia que tivesse 
como foco as crianças e adolescentes de Fortaleza cujos direitos foram violados ou, de outro 
modo uma estratégia de ação que também contemplasse adolescentes em conflito com a Lei, 
acompanhados pelo município, em situação de Liberdade Assistida.  Em 13 de julho de 1990, foi 
promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; isso significa dizer que a natureza 
meramente punitiva, disciplinadora que regia o código de menores (Lei n. 6.679, de 1979) e que 
se referendava na idéia de “situação irregular”, assume outra perspectiva e considera que o 
adolescente em conflito com a Lei encontra-se em “situação peculiar de desenvolvimento” e, 
consequentemente, como sujeito capaz de ressignificar suas experiências e transmudá-las. 

Como atender um quantitativo de uma média de 1.500 (mil quinhentos jovens) em 
situação de Liberdade Assistida e garantir a ampliação de suas redes de sociabilidade, a produção 
de práticas sociais reconstituindo os liames e as formas de ocupação dos bairros e da cidade e 
como criar estratégias capazes de potencializar vocações e habilidades e formas de desenvolvê-
los e expressá-los? 

A experiência do Enxame, com apenas 40 (quarenta) jovens teria que ser 
ampliada para um universo não apenas superior, quantitativamente, mas fundamentalmente mais 
complexo por situar-se em áreas diversas de conflitos de galeras rivais. O ato infracional de parte 
significativa desses adolescentes é relativo a depredações do espaço público: a cidade é o 
principal foco de sedução e, paradoxalmente cenário de enfrentamentos e alvo de agressões, 
depredações e pichações. Signos da violência, práticas do espaço e estratégias de expressão e 
visibilidade pública tornam-se argamassas centrais na construção e ampliação de práticas de 
cidadania. Lugar e violência são motes para produção de práticas e experiências de cidadania. 
Por que a violência e não a ordem, a normalização e a disciplina tornam-se a senha de ações no 
plano da educação e da cidadania? São os signos, difundidos através de gírias, adereços, 
tatuagens, delimitações territoriais, gritos de guerra das galeras, as pichações que possibilitam a 
percepção de formas de ocupação da cidade, de seus rituais de inscrição simbólica e do que 
poderíamos denominar de inserção social avessas. O desafio pode ser assim traduzido: 
ressignificar valores e atitudes dos adolescentes em conflito com a Lei nos seus lugares de vida, 
                                            

234Essa experiência de criação e coordenação da ONG Enxame ocorreu durante o período de tempo relativo 
ao ano 2000 até o final de 2004, no Morro Santa Terezinha, em Fortaleza. 

235Na qualidade de Presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. 
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nas suas práticas de espaço e, concomitantemente interligá-los a toda rede de direitos que os 
constituem, sujeitos atuantes para além dos seus âmbitos costumeiros de atuação e vivência. 

Ocupar a cidade, fazer valer estéticas, imagens, formas de viver e movimentar-se; 
ultrapassar barreiras de segregação urbana; estar nos shoppings, nas vias e nos locais destinados 
a usos específicos, ocupar e inverter usos urbanos, principalmente quando tais movimentações 
são realizadas por jovens da periferia, representa per se um ato de violência. A ordem seria: 
permanecerem os jovens nos seus locais de moradia, não ultrapassarem as barreiras da alfândega. 
Limites e divisas da cidade são reproduzidos em zonas de atuação seja das turmas, incluindo as 
de classe média e os jovens moradores de periferia, zonas de ação da polícia. Segregação urbana, 
estratégias de visibilidade e ocupação da cidade entrelaçam-se e produzem uma inusitada estética 
juvenil demarcada em redes diversas de sociabilidade. 

 “Observa-se que a rebeldia juvenil se expressa e ganha 
notoriedade nos seus vários points, articulando, como 
ressalta Sposito (1994 : 167), “exclusão e integração”, 
marcada “pela inserção juvenil no mundo do consumo, da 
produção de imagens, símbolos e mídias” e sua 
impossibilidade de posse dos produtos postos em circulação. 
A exclusão e a rebeldia juvenil invadem o palco da cidade, 
produzem  enredos culturais diversificados, onde a 
pluralidade e a diversidade da visitação urbana articulam-se 
dentro de um mesmo referente: o direito de ser reconhecido 
morador e “consumidor” da cidade, terreno primordial para 
a constituição de grupos identitários”.236 

Uma cidade zoneada, entrincheirada, controlada e descontrolada, torna-se um 
cenário de confronto, um lugar de atuação, demarcação, ocupação por meio  de um repertório de 
signos inscritos no tema ampliado da violência. Desse modo, qualquer estratégia de ação 
educativa voltada para jovens em conflito com a Lei deverá tomar como ponto central o bairro, a 
comunidade o espaço da cidade e os signos que produzem as inscrições sociais dos adolescentes 
em “confrontos” projetados e cartografados no desenho dos territórios. Esses territórios em 
movimento, através das turmas rivais e suas delimitações do espaço, produzem sentidos e fluxos 
acerca da condição de ser e não ser morador da cidade que, no geral, acontecem de costas para as 
escolas. A conexão entre os saberes nas escolas no campo, por exemplo da história, da geografia, 
acontecem no geral a partir de produções invisíveis do espaço, lugares distantes, estranhos e 
apartados da cultura e das artimanhas cotidianas dos adolescentes no âmbito concreto de suas 
vidas. 

Foram criados então, pela Funci, Núcleos de Liberdade Assistida em espaços 
diversos da cidade e como modo de produção de formas diferenciadas de olhar o bairro, sua 
história e a intrincada rede que situa e circunda as dinâmicas de sociabilidade do adolescente em 
conflito com Lei criou-se o projeto “Tacando nossa marca”. O projeto denominado “Crescer com 
Arte”, da Funci, localizado no Centro da Cidade, inaugura e desenvolve essa estratégia arte-

                                            
236Glória Diógenes. Cartografias da Cultura e da Violência, Gangues, galeras e o movimento hip Hop, 

Fortaleza, 1998. 
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educativa com o seguinte propósito: 

 “Assim, o projeto “Tacando nossa marca” se integra dentro 
da proposta de expansão das atividades do projeto, ou seja, 
este sai de sua sede e vai até o bairro do adolescente fazendo 
parcerias com moradores e instituições do lugar. Esta 
iniciativa partiu não somente dos profissionais, mas também 
dos próprios adolescentes, os quais sentem a necessidade de 
expandir suas expressões artísticas e, principalmente, de 
serem reconhecidos por sua própria comunidade. Diante 
mão, a partir deste fato, podemos dizer que este projeto já 
está apresentando efeitos positivos no sentido de fazer com 
que, através da arte, os adolescentes possam agir como seres 
pensantes e transformadores de suas realidades e assim 
ressignificarem suas vidas.” 

As falas que atravessarão esse texto foram tomadas a partir de experiências de 
oficineiros do Crescer com Arte, jovens monitores e adolescentes em situação de Liberdade 
assistida por ocasião do “Tacando nossa Marca”, realizado de forma coletiva e participativa, em 
bairros diversos da cidade. 237 

A arte-educação ou como tacar outros signos 

Observei que atualmente, como tentativa de produzir ações educativas mais 
instigantes e próximas do universo das práticas e gostos juvenis, muitas escolas têm utilizado o 
ensino das artes. A arte-educação tem estabelecido um corte com as práticas pedagógicas 
centradas na dinâmica restrita da transmissão e apreensão de conteúdos curriculares. De modo 
geral, as escolas e instituições de natureza diversa que desenvolvem ações educativas com 
crianças e adolescentes no campo da arte, de princípio inovam ao mobilizar nos jovens a 
percepção de suas vocações e potencialidades através de iniciativas que fazem parte dos fazeres 
juvenis. São detalhes que provocam diferenças.  

Verificamos que algumas ações pedagógicas centradas na arte-educação, por exemplo, 
transcendem o campo discursivo e normativo dos direitos e provocam o gosto do “fazer 
cidadania” de forma lúdica, criativa e dentro do percurso das vivências juvenis. O “Tacando 
nossa marca” quando utiliza o grafite ao invés da pichação, projeta cor, forma e sentidos 
múltiplos em ações consideradas significativas no campo da sociabilidade juvenil. De algum 
modo, o fazer com gosto, com garra e com o envolvimento e participação de adolescentes 
advindos de experiências diversas traduz a arte-educação como um espaço de atuação, de atitude 
e ampliação dos espaços de cidadania com o jeito e a cara de quem se encontra no cerne dessa 
experiência.  

O “Tacando”, como denominam os envolvidos no processo, ao atuar nas escolas 
de periferia, provoca, no geral, uma reação de estranhamento. Isso porque mesmo exigindo do 
jovem uma dedicação no que tange ao tempo voltado para pesquisa de lugares, pessoas e fatos 
                                            

237Pesquisa de campo realizada por Caroline Bueno por ocasião de sua monografia intitulada: A arte de 
Fazer Crescer: uma análise do Projeto Crescer com Arte. Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2007.  
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elucidativos do bairro, conhecimento do processo de produção de fotografia artesanal, desenho, 
artes visuais até a discussão e consecução do mural propriamente; ele envolve e torna a equipe 
um espaço de construção de conhecimento, experiência e de participação coletiva. O contato 
inicial com a arte é quase sempre decodificado pelo adolescente com o que ele já tem 
armazenado e vivido como experiência educativa.  

Temos identificado a dificuldade que os jovens manifestam de apreensão de 
conteúdos de natureza mais teórica, seja de história da arte, seja de uma apreciação artística 
ainda desconectados do seu campo imediato de interesses. Como envolver os participantes do 
“Tacando”, assegurar a participação e não deixar de lado a apresentação de técnicas e 
conhecimentos mais complexos? Uma estratégia que tem sido válida é a visita a exposições, 
museus, apresentações de teatro e dança. Os atalhos são esses: ver de fato, entrar em contato 
direto com os resultados de processos criativos, identificar os cursos e desvios da criação, 
discutir sobre o visto, o experimentado, se perguntar como tudo pode relacionar-se à dinâmica 
criativa de cada sujeito e do grupo. Nesse sentido, uma estratégia arte-educativa ultrapassa as 
paredes da sala de aula, os muros da escola, das instituições e se capilariza nas práticas e 
artimanhas do que significa descobrir,  saber  e fazer, vivida e compactuda entre os sujeitos 
envolvidos. 

O depoimento de um arte-educador, que já esteve na condição de adolescente cujo 
sonho era ser traficante e sentiu-se por muito tempo, excluído das escolas formais, ao se reportar 
a uma experiência do “Tacando” em uma escola, é taxativo:  

“Eu tenho um exemplo bem massa. Teve um “Tacando Nossa 
Marca” que a gente foi fazer numa escola, eu não me lembro 
o local, então a gente tava lá, desenvolvendo a oficina e tal, 
já tava criando as dinâmicas, os métodos para envolver a 
galera, e quando a gente tava conseguindo ... porque a 
galera tava fazendo aquilo não só porque a gente queria, 
mas como forma de descoberta mesmo... aí a diretora da 
escola chegou pra gente dizendo que os meninos não 
queriam saber de nada, não estudam, não sabiam fazer 
aquilo que a gente tava fazendo. E agente ficou pensando, 
passamos tanto tempo aqui desenvolvendo e tal, e a 
professora vem e diz que os meninos não estudam, que os 
meninos não fazem nada que continuam faltando aula. Tipo 
assim, nós vimos desrespeito naquilo que ela falou, tanto que 
teve um menino que nunca mais foi. Então, a partir de 
quando a gente acredita, se vê como parte daquilo, não faz 
só por fazer. É um exemplo clássico essa história da escola”. 

“Sentir-se parte do que faz” talvez represente o lugar central da arte nos processos educativos. 
Essa perspectiva de envolvimento é recorrentemente referenciada pelos jovens que fizeram parte 
de algumas experiências desse projeto. Isso não necessariamente significa tornar a arte um 
delírio exclusivo do sujeito, um mero ato de subjetivação. Ao agregar, fundir, anexar 
experiências a arte possibilita condensar na aparente “obra” em si, como uma materialidade 
delimitada, um universo em pulsação. “Na arte se fundem de uma só vez o particular e o geral, a 
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visão individual do artista e da cultura em que vive, expressando assim certas vivências pessoais 
que se tornaram em determinado contexto cultural”.238  

Desse modo, é quase natural a comparação entre os processos desencadeados 
pelos conteúdos que “moram” nos livros e orientam os processo de aprendizagem da escola 
formal e as possibilidades de complexificação da visão de mundo, do gosto de fazer em grupo, 
dos liames com a comunidade e com a cidade que a arte possibilita.  

“A negrada diz que educação se dá na escola, mas realmente 
não se dá. Na escola você aprende aquela matéria, aprende 
a contar, quanto é cinco mais cinco, um milhão mais 
cinqüenta milhões, mas você não tem aquela educação do 
que é o mundo né? Tipo assim: aula de história do colégio 
vamos estudar historia lá da Bélgica e da Alemanha, mas só 
que a gente tem um bucado de coisa interessante no Ceará 
que a gente não estuda, você precisa saber viver aqui no 
Ceará e não lá, lá você vai ver quando você tiver lá nas 
quebradas, mas aqui tem um bucado de menino ali da praia 
do futuro e do Conjunto Palmeiras que não sabe chegar no 
Centro. Ai então será que o professor de geografia não podia 
tá ensinando o que era que rolava no Centro, nos espaços 
aqui do Centro e tudo, essas coisas eu não vi na escola, eu vi 
no Crescer com Arte eu vi no projeto, as coisas mínimas, o 
básico que passa transformar a nossa vida. Educação acho 
que a educação que eu tive foi aqui.” 

“Saber do básico para transformar as nossas vidas” é uma perspectiva da arte-educação que tem 
como elemento central o sujeito, suas construções subjetivas e suas condições objetivas como 
epicentro dessas experiências. Para isso, é significativo tomar como referente até mesmo o lixo, a 
borra como bem ressalta Manoel de Barros nas suas “Memórias Inventadas”.O básico para 
transformar a vida traz uma marca, a conspiração de um signo voraz de forma, cor, luz e 
movimento que é diversa, é singular. Por isso mesmo, o foco central do “Tacando nossa Marca” 
diz respeito  a arte que “cata sua poesia” pelo chão, pelos corrimões, pelos bueiros, riachos. 
Interessa o impacto da transfiguração do fazer artístico no plano subjetivo (visão de si), no 
potencial de produção de uma visão do outro (visão do coletivo) e da ampliação dos direitos e 
das práticas de cidadania que se situam dentro da relação - criador versus arte-educador e os 
achados e perdidos que produzem e tacam imagens. 

Observamos, que algumas experiências realizadas no campo da arte-educação 
consideram suficiente o simples exercício de atividades lúdicas entre jovens e adolescentes, 
como sedimento básico na construção da cidadania. Acredita-se que simplesmente oportunizar 
jovens pobres da periferia apreender práticas de dança, música, teatro, pintura dentre tantas 
outras, com a meta da mera profissionalização já se configura como lugar de construção de 
direitos e ampliação de cidadania.   Acredita-se que a própria atividade artística, por si só 
potencializaria a força da expressão e das vocações juvenis e provoca uma percepção de si e do 
outro como sujeito vivo e ativo de direitos. A cidadania, dentro dessa linha de ação pedagógica, 
                                            

238Fayga Ostrower. Acasos e Criação artística, 1999, p. 17 
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seria concomitante à conquista de um espaço de reconhecimento público através da visibilidade 
que os jovens alcançariam ao expor os resultados de suas artes. Nesse caso, se acaba 
reproduzindo a necessidade de um mero acúmulo de técnicas, da mera oportunidade da 
profissionalização e do alcance de um lugar no mercado de trabalho como meta e a participação, 
assim como a cidadania se dão de modo mecânico e instrumental.  

É desse modo que um atual arte-educador refere-se à experiência educativa 
desenvolvida antes (de 2005) na Funci: 

 “Dá pra entender, né? Porque era o antes e o pós-
mudança? Antes era a técnica pela técnica a arte pela arte. 
O pintar por pintar. Antes era dividido: oficina de arte / 
serigrafia e oficina de educação social. Enquanto que agora 
é só arte-educação para todo mundo, juntos. Então você 
trabalhava com arte e não podia discutir algo sobre o social, 
sobre educação. A arte não servia de instrumento para você 
ver a questão da educação. Era o que dificultava, mas 
depois, com a nova gestão, veio essa questão de conciliar a 
arte com a educação e o pensamento crítica, o 
desenvolvimento pessoal e social.” 

Separar a arte do social significa remetê-la à condição restrita de uma ação técnica 
apartada da dinâmica da vida e, desse modo, o adolescente acaba também sendo remetido, no 
máximo à condição de artesão, de mão de obra hábil em repetição de padrões. Não que essa 
condição assuma um status inferior aquela auferida ao artista, o gargalo remete-se a limitação da 
escolha e o corte na possibilidade de invenção e projeção da marca dos sujeitos no resultado da 
obra.  A vivência da arte, ao travestir-se de um objetivo limitado de inserção no mercado de 
trabalho e, consequentemente, da promoção da condição jovem/pobre/perigoso para trabalhador 
representa mais uma instância de disciplinamento, de regulação da vida social do que uma 
prática essencialmente educativa.  

A pergunta é: até que ponto valores e crenças acerca de si, do outro e do mundo 
seriam ressignificados tendo como referente o mero reconhecimento público alcançado e 
compactuado no processo arte-educativo e a projeção de mais um figurante da sociedade 
moderna do trabalho? 

De modo geral verificamos ser essa uma postura recorrente entre os arte-
educadores que poderia ser denominada de visão de fora. Ela tem por base a idéia acima 
mencionada de que a simples visibilidade pública de uma ação arte-educativa de adolescentes em 
situação de pobreza e vulnerabilidade projeta-se como instância possível de abertura dos espaços 
de cidadania e de inclusão social. Essa prática no terreno da arte-educação é tecida tendo por 
fim, no geral, o resultado da obra, a finalidade do processo educativo, a visão instrumental da 
arte como estratégia de transformação e inserção social.  Baseia-se na compreensão de que o 
exercício da arte, o valor e a qualidade da obra produzida e o grau de reconhecimento público 
atuam como campos propulsores de auto-estima e de projeção de novas formas de 
reconhecimento social. Nunca se falou tanto em auto estima como estratégia de requalificação de 
ações para além do caráter técnico-instrumental. De outro modo, cria-se um pêndulo que oscila 
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ora em direção ao “social”, ora na perspectiva de fortalecimento da “auto-estima”. Assim 
segmenta-se o sujeito e estratificam-se seus âmbitos de experiência. A arte é um lugar de 
percepção do sujeito em suas múltiplas versões, terreno de mestiçagens, lugar pontilhado por 
seus referentes de estima, por seus sentidos e percepções e interpretações da cultura e por suas 
perspectivas de inserção no mundo do trabalho. Seja dentro ou fora do campo artístico 
propriamente dito.239  

Misturar saberes segregados, como diz Michel Serres240 significa perceber que o sensível é 
resultado da presença constante da flutuação, de circunstâncias que mudam o tempo todo, que 
passam para as bordas e provocam trocas, bifurcações, mudanças de dimensão, passagens de 
energia à informação, em suma, tudo que conecta o indivíduo local e singular às leis globais do 
mundo e as flutuações do nicho móvel. Acredito que eu mesma, nessa qualidade dupla e também 
misturada de professora da Universidade e Coordenadora de uma experiência com jovens da 
periferia, no geral, impulsivos e criativos, fui impelida a movimentar-me para as bordas do que 
se denomina fazer universitário e ir para além do meu nicho.  

A ordem é misturar, ampliar, adicionar outros signos que circulam e movimentam 
o corpo social, fazer pensar sobre arte, apreciar arte, conectá-la e torná-la matéria diária: 

 “Ainda existe uma adrenalina dentro de mim. Tipo assim, eu 
acho que o primeiro pintor que eu ouvi ser falado foi o Van 
Gogh. E assim, eu refleti muito sobre a vida dele, porque, eu 
não sei ao certo, mas parece que durante a vida dele ele só 
vendeu dois quadros. E a minha viagem era: “pô, meu 
irmão, eu quero ser artista, quero ser pintor de quadro, 
quero ser conhecido, quero ser famoso”. Aquela fama meio 
de celebridade, não de ser reconhecido pelo trabalho que 
faz. “Quero vender quadro pra caralho, quero ficar rico e 
tal”.... Massa. Essa era a minha meta, meu objetivo maior. 
Aí eu entrei no projeto e comecei a pintar e com esse 
pensamento. “Vou ser bem de vida, vou ganhar dinheiro”. 

O que Van Gogh vendeu? Os mundos se interconectam, não há distância, há 
diferenças e elas precisam dialogar. O processo educativo produz um impacto de transformação 
do sujeito, ampliação e atualização de sua visão de mundo, do seu potencial de participação e 
alargamento e identificação de campos de direitos e cidadania na dimensão comum e factível de 
sua existência. Com um real olhado e pintado por outras lentes e matizes. Vejamos. Um dos arte-
educadores do Crescer com Arte, antes adolescente integrante do projeto pontua também 
elementos preciosos da dimensão transformadora da arte-educação: 

“Não acho que foi uma transformação, eu não tive de 
enfrentar nada, eu fui transformado, eu num sei como 
explicar é uma questão de cultura né, eu tive uma cultura 
aqui no projeto a cultura é diferente, o projeto passa uma 
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240 Os Cinco Sentidos, 2001, p. 311. 
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cultura diferente e lá não na periferia não, é jogo de bola de 
bila é discussão bora passa a bora macho, diabo é isso, ah 
vai tomar no cú. É uma coisa meio assim, a cultura é 
totalmente diferente, não é como aqui que você vai escutar 
uma musica e vai desenhar uma coisa e tem um sentido, tem 
uma discussão por trás uma reflexão do que você vai fazer, 
uma coisa bem controlada não é uma coisa que deixa fazer o 
que quer”. 

A expressão - “Eu fui transformado” - desprende-se de uma lógica cartesiana e 
identifica o sujeito como construtor, artífice de sua experiência educativa. Condensa uma 
expressão formulada por um artista-educador do “Tacando” acerca da sua aproximação com a 
arte – eu não escolhi, foi um escolhimento. Esse “escolhimento” funde dimensões aparentemente 
díspares e conecta o próprio sujeito a temporalidades diversas que flutua em um plano pessoal-
universal. 

 “Ao criar, o artista não precisa teorizar a respeito de suas 
vivências, traduzir o pensamento e as emoções em palavras. 
Ele tem mesmo que viver a experiência e incorporá-la em seu 
ser sensível, conhecê-la por dentro. Daí, espontaneamente, 
lhe virá a capacidade de chegar a uma síntese de 
sentimentos – naquilo que a experiência contém de mais 
pessoal e universal – e de transpor esta síntese para uma 
síntese de linguagem, adequando as formas ao 
conteúdo”241. 

Esse processo mais complexo de criação vai sendo permeado por signos que 
povoam instrumentais e técnicas artísticas diversas, por olhares de apreciação e  diálogos que daí 
proliferam e fundem-se às experiências pessoais e culturais que atravessam a trajetória do artista. 
Assim sendo, o lixo pode ser um fio que interliga arte e vida: 

“Só o curso de desenho. É assim... eu sou autodidata, eu 
comecei a desenhar aos oito anos. Lá na minha rua tinha um 
cara que desenhava caveira. Não sei porque, mas todo 
desenhista que começa desenhando sé caveira, uns 90 %. Eu 
lembro que ficava vendo ele ali e ficava com aquela inveja 
mesmo. Tipo, “pô, esse cara sabe desenhar”. Eu lembro que 
era uma inveja positiva, eu não queria ser melhor do que ele, 
mas era pra saber desenhar também, ser até melhor do que 
ele, quem sabe. E eu comprava os desenhos dele. Eu lembro 
que nessa época ainda era centavos e ele vendia por dez 
centavos. Lá no morro, quando eu tava fora da escola, eu 
pegava os lixos das casas e colocava na rua para ganhar um 
dinheiro. Aí eu comprava os desenhos dele e pintava por 
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cima e dizia pra galera que era eu que inventava. Aí teve 
uma vez que eu disse “olha isso aqui que eu inventei”. Mas 
um cara disse: “eu já vi esses desenhos, é de fulano”. E foi a 
partir desse momento que eu tive força de vontade para fazer 
meu desenho só. Aquela coisa bem tosca mesmo. Pra mim a 
qualidade era uma conseqüência, sabia que com o tempo ia 
melhorar”. 

Traduzir e assinar sua própria obra provoca no sujeito força de vontade, “inveja 
positiva” como dínamo que o movimenta, mesmo que ele saiba, inicialmente, da natureza 
“tosca” do que produz. Isso significa dizer que a perspectiva emancipatória da arte é um recurso 
relativo à variedade de escolhas e “escolhimentos” trilhados pelo sujeito, de forma singular e 
autônoma. Experimentar, tatear, usar os sentidos e o corpo-antena-do-mundo,  moradia de tantos, 
é um modo de viver o tempo e a paciência que se deve experimentar quando se trata de criar. O 
resultado da obra, nos percursos arte-educativos, é o sujeito, suas descobertas, seu salto de 
amplitude e a percepção da sua condiação de criador, ad infinitum. 

Por isso, como inicia e para onde se dirige a arte é até mesmo uma indagação 
mais fácil de ser pontuada, de outro modo para onde o sujeito criador movimenta-se é uma 
perspectiva que certamente vai para além do campo artístico propriamente dito. Uma prática 
arte-educativa não tem como desaguadouro a produção de um artista, ou de um técnico em 
pintura, serigrafia e tantas outras artes de fazer. O depoimento de um arte-educador expressa a 
densidade da arte como um lugar que produz e dá visibilidade ao poder de escolha, e a gama 
variada que se descortina para quem vivencia essa experiência: 

 “Hoje eu faço arte, mas se eu só tivesse como opção ser 
vendedor de loja eu ia, mas não era porque eu queria ser 
vendedor de loja. Então eu acho que esse esquema de arte-
educação numa linguagem só ajuda a gente a escolher o que 
realmente a gente gosta de fazer, de trabalhar por prazer, 
não só pelo dinheiro. E se preocupar mais de uma forma 
geral na comunidade, e acreditar. Acho que esse é o papel 
fundamental da arte-educação”. 

“A arte-educaçào é uma linguagem que só ajuda a gente a escolher”. Isso significa 
dizer, como bem destaca esse próprio educador que a possibilidade de preterir uma coisa à outra, 
no campo das oportunidades que atravessam o cotidiano dos jovens de periferia, subverte a 
lógica do mercado.  Escolher inclusive não seguir os ritos de violência e de produção de destaque 
e reconhecimento entre jovens de periferia: 

 “Às vezes eu via a convivência no morro né, tipo traficante, 
a galera, e às vezes tinha desordem. Tipo assim, os 
traficantes não tinham nenhuma moral para chegar para a 
galera que era viciada e que fazia desordem no local, fazia 
algum delito. E eu tinha assim um... Eu não sei se era um 
sonho, eu tinha uma viagem mesmo de virar traficante do 
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morro. Não para ser o mauzão e tal. Era pelo lance da 
autoridade. Eu queria traficar, mas antes botar respeito na 
área. “Ô, nenhum ladrão vai roubar aqui porque se roubar 
acontece isso, isso e isso”. E o que eu arrecadasse com o 
tráfico ia ser para fazer as coisas dentro da comunidade, 
porque eu via que os políticos as vezes iam pra lá , 
prometiam e não faziam nada. Ia ser traficante, ia fazer 
errado, mas para ajudar a comunidade. Mas hoje eu vejo e 
não sei se eu digo “Graças a Deus”. Porque eu não sabia o 
que ia ser de mim” 

A arte-educação faz emergir possibilidades do “eu”, potenciais, vocações, 
sensibilidades; visões e dimensões de si pouco vislumbradas, quase nunca experimentadas no 
esteio das experiências cotidianas. Possibilita identificar o mundo através de referenciais 
raramente tateados no âmbito das práticas da educação formal, comumente identificadas sob o 
referente de “aprendizagem”: 

“Eu nem imaginava que ia ter uma modificação achava que 
era só uma aprendizagem mesmo assim só de eu aprender e 
pronto pra mim tava bom demais, não sabia que ia mudar 
tanto minha visão de pensamento. Muda. Bastante, porque a 
arte ela abre sua visão, ela tem o poder de abrir todo o 
horizonte pra você escolher outras coisas.” 

A arte entreabre a visão e mobiliza o uso de todos os sentidos no processo 
educativo. O corpo coça, se movimenta e tende a demandar suportes de linguagem. Essa vontade 
de dar passagem consubstanciada na necessidade de uma tela e de tinta, de soltar a voz, de ter 
um muro para “tacar a marca”, um instrumento, uma argila, um gesto que cria um outro lugar; 
isso significa dizer que esse corpo opera um deslocamento no espaço e por isso mesmo produz 
formas variadas de expressão e de percepção do que finca, do que deixa como registro.  

 

Ao contrário do que comumente se preconiza, enquanto elemento de cura terapêutica, a arte 
produz inquietações, formigações que apenas se experimenta quando partes do corpo ficam 
dormentes e o sangue volta a circular. Ela é certamente o lugar das intensidades, de percepções e 
vontades de linguagem que precisam de suportes para dar passagem e, enquanto isso não ocorre, 
a arte pode provocar um vácuo de percepção de si. Como diz Mário de Andrade “a arte é uma 
doença, uma insatisfação humana: o artista combate a doença fazendo mais arte, outra arte. Fazer 
outra arte é a única receita para a doença estética da imperfeição”242 A arte possibilita a 
percepção de uma mesma experiência de ângulos outros de visão, segundo uma adolescente de 
apenas 16 anos:  

“Antes, quando eu era pequena, tinha uns 10, 12 anos, eu 
sabia que tava faltando alguma coisa na minha vida. Eu 
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sempre gostei de arte, mas nunca soube desenhar. Pra mim, 
arte era desenho... essas coisas. Mas arte pra mim, hoje, não 
é mais... Arte ta em tudo, nessa régua, ta em tudo, dentro da 
gente mesmo, né? Com o meio ambiente também” 

A arte está em tudo. Ela fomenta um olhar matizado, complexo, lançado sobre 
uma simples régua, ela produz e amplia a possibilidade de linguagem e diversifica o repertório 
de signos de identificação do sujeito acerca dele mesmo, do outro e do seu mundo.  Ao se tornar 
expressiva, a linguagem artística faz circular porções de si até mesmo banidas, negadas, 
percebidas como inadequadas, ameaçadoras ou apenas silenciadas que podem então encontrar 
eco em outras formas de expressão e de apreciação artística, ganhando o criador, continentes 
para dar forma às suas fomes de expressão. Tornou-se necessário no “Tacando” a percepção da 
idéia de que para criar algo é preciso morar, habitar, tornar o corpo poroso e atravessado e 
atravessador de múltiplas experiência como bem pontua Juliano Pessanha na sua “Província da 
Escritura”: 

“Dentro e Fora se irmanam, gerando a palavra de 
intensidade física; então, provavelmente haverá uma 
mudança de discurso e muitos passarão a falar de cucos, de 
linhas e da diferença, mas é necessário discriminar entre 
falar de cucos, ou seja, o falar sobre algo, e o morar em 
algo. Não se trata mais de falar e discorrer sobre as coisas, 
de fingi-las ou simulá-las com o intelecto. Quando mudamos 
de discurso, nada acontece além de uma auto-inflação 
intelectual e de um aumento de poder discursivo. A urgência 
não está na mudança de discurso, mas na alteração da nossa 
relação com a linguagem e com a palavra.” 243 

Dessa maneira, qualquer possibilidade de transfiguração do sujeito criador ocorre 
durante o processo de apreciação de obras de arte e produção da  própria obra que nele reside, 
porque é mais ampla que ele, e porque nele opera uma consubstancialização  entre o singular e o 
universal. Isso apenas ocorre no movimento de ser afetado pelo que vê, descobre e experimenta 
durante o curso da criação artística, na relação de cumplicidade com o arte-educador. No geral, 
essa transmudação do sujeito acontece sem que ele controle ou acompanhe passo a passo. Ele 
percebe mudanças quando vivencia de modo diferenciado um mesmo fato, quando enxerga sob 
outras lentes algo que era familiar redesenhado por graus diferentes de visão e de projeção.  

Uma vontade de atacar e agredir um policial pode se transfigurar na palavra como 
munição, como bem exemplifica o rapper Lobão: “a minha consciência é a minha arma, a letra 
do meu rap é a minha bala, quando abro a boca estou puxando um gatilho (...)”. O artista no seu 
processo criativo, produz uma mistura do que apreciou, sistematizou como técnica e o que 
encontra eco em alguma coisa que já existia nele e parecia não ter lugar. A obra “material” é tão 
significativa assim como a obra “sujeito” que se transmuda e se processa durante o fazer 
artístico. Interessa no “Tacando” muito mais o processo criativo, coletivo e com aporte local que 
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a obra em si. 

O processo do “Tacando nossa Marca” cria uma inusitada rede: jovens da 
Liberdade Assistida, educadores e educandos da escola, adolescentes da própria comunidade que 
estreitam suas relações e identificam suas diferenças e outras tecem as possibilidades de poder 
lidar com conflitos.  

 “Foram várias coisas. Eu acho que eu aprendi a 
compreender mesmo, a sociedade, onde a gente vive. Acho 
que uma das coisas mais fascinantes que eu aprendi dentro 
do projeto foi que cada pessoas tem seu mundo, cada um 
pensa do jeito que pensa, do jeito que quer, entre aspas, por 
isso que as vezes acontecem muitos conflitos. Porque a 
galera não compreende. 

E como tu acha que a arte educação pode auxiliar na 
resolução desses conflitos aqui dentro? Não só aqui, mas 
também lá fora, porque a arte possibilita que as pessoas 
entendam o diferente, respeitem o que é o outro, quem é 
aquele e tal. Por exemplo, tem duas pessoas que se detestam 
e se você usa a arte como meio, quando eles compreenderem 
o que é arte eles vão ver porque eles vivem naquele mundo 
que eles mesmo criaram, de conflitos. Enquanto a partir de 
quando se percebe a arte com o um todo, com ela a se 
respeita, mesmo não aceitando.” 

“A arte possibilita que as pessoas entendam o diferente”. O ato de ressignificar 
valores e atitudes durante o processo de criação artística representa para o “Tacando” produzir 
outras figurações visuais, estéticas, orais, imaginativas para conteúdos até então limitados, pré-
conceituados, normatizados sobre si e sobre o outro. Significa identificar um leque de 
possibilidades, de multiplicidades diante de “não escolhas” de teor até mesmo dramáticos, como 
tantas vezes escutei – sou um jovem pobre de periferia, não tenho futuro - para um outro cenário 
das possibilidades de si, dentro do contexto cultural e do que cada um traz consigo cada sujeito 
criador.  

Artista-educador e artista-educando ambos se deixam e devem se deixar coçar. 
Assim a arte toma o trem na estação, conduzida por um desassossego, uma falta, um frenesi que 
parece não ter fim. Não que depois ela cesse e o corpo rebelde, inquieto alcance a quietude. Por 
um tempo um nada, uma coisa pede passagem, assume forma e linguagem. Isso para logo depois 
os corpos que fazem arte começarem novamente a fervilhar, a inventar novos suportes de 
linguagem e de afirmação de um lugar singular e intransferível, de um lugar criador e criativo e 
que certamente provocará coceiras em tantos outros. 

A participação no campo da arte-educação, essencialmente entre os jovens, é uma experiência 
político subjetivo, é preciso ter fervilhado no corpo, ter sido depurada pela experiência para que 
possa ser efetuada no encontro entre diferentes, seja de raça, de opção sexual, de cidade ou de 
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bairros rivais. A experiência efetuada pelo “Tacando” promove uma abertura, um deslocamento 
dos lugares costumeiros de visão, permite deixar uma marca coletiva em uma cidade que 
individualiza e remete os jovens da periferia ao anonimato e ao sentimento de não 
pertencimento. Cria uma inusitada cena social porque permite ver o mesmo lugar, os mesmos 
personagens, as mesmas cenas sob outros desenhos e projeções. E de forma mais significativa 
institui o artista como autor, artífice de novos signos e formas capazes de (re)compor a sua vida, 
a do seu bairro, da sua cidade e do  seu tempo. Ele se torna um sujeito que faz a diferença, por 
personificar um duplo: ao mesmo tempo em que foi capturado pela arte é concomitantemente o 
“tacador” de marcas que produzem envolvimento e sugerem escolhimento. Alguém duvida?  
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MESA-REDONDA XV 

Inclusão e exclusão  na literatura  
Coordenação: Yaracylda Coimet (UFPE) 
Participantes: Mahomed Bomba (UEFS) 

 Ricardo Japiassu  
 Sudha Swarnaka (UFCG)  

 
« Le racisme expliqué à ma fille » de Tahar Ben Jelloun. Entre o literário, o 
didático e a análise do campo lexical da exclusão. 

Mohamed Bomba (UEFS) 
 

« La haine est tellement plus facile à installer que l´amour »  
Tahar Ben Jelloun 

 
Os Campos do Discurso Amoroso e do Discurso da Exclusão. 
 
Em “Fragments d´un discours amoureux”, Roland Barthes não só chamava a atenção para a 
existência de um discurso amoroso, com as suas figuras próprias, seu modo de enunciação 
singular, bem como insistia na “extrema solidão” desta linguagem abandonada por todo mundo e 
em que, paradoxalmente todos os sujeitos se expressam, mas em que ninguém se reconhece. 
Quando um discurso é depreciado, desatualizado, relegado nas bordas, apenas lhe resta, diz 
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Barthes, ser o lugar da “afirmação”, isto é, um lugar onde ele pode ser objeto de uma análise e de 
uma escuta particular para descobrir nele todo o não-dito. Com o discurso do medo e do ódio 
pelo outro não podia ser diferente. Num mundo cada vez mais globalizado e multicultural, 
paradoxalmente o discurso da exclusão ganha mais eco e preeminência no espaço dos discursos 
ambientes. Como o discurso amoroso, ninguém se reconhece nele (exceto os partidos 
ultranacionalistas). A banalização do discurso racista e xenófobo seria apenas um sintoma da 
contemporaneidade ou seria o epifenômeno da prática discursiva constitutiva da alteridade que 
atravessa todas as épocas da História ? 
 
Durante séculos o Ocidente, acusado de criar o Outro, foi também o principal artífice da 
colocação das diferenças em discurso. Basta pensar em todas as expressões usadas para referir-se 
ao não católico, ao oriental, ao negro, ao índio, ao colonizado e ao dominado em geral. Se é 
verdade que a linguagem que formata a exclusão não tem sempre nenhum fundamento científico, 
não resta dúvida que ela encerra uma lógica, isto é, a lógica da dominação, da supremacia diante 
daquilo que é diferente. É, portanto, a relação ambígua com o Outro no funcionamento do 
discurso que permite o paralelo que fazemos aqui entre discurso amoroso, teológico e o discurso 
da exclusão. Barthes, ao lembrar a etimologia do discurso – isto é, dis-cursus (algo que designa 
originalmente a ação de correr aqui e lá, fazer “intrigas”), insiste em outro traço do discurso 
amoroso que são as figuras. As “indas e vindas” do discurso produzem figuras, não no sentido da 
retórica, mas sim, no sentido da ginástica ou da coreografia244. Assim as figuras podem ser 
classificadas e reconhecíveis num discurso em função daquilo que se ouviu, leu e sentiu uma vez 
na vida. A operação de reconhecimento das figuras é assegurada por aquilo que os linguistas 
chamam de “sentimento linguístico”. Sendo assim, ao longo da vida amorosa, as figuras podem 
surgir na cabeça de um sujeito apaixonado sem nenhuma ordem, “pois dependem cada vez mais 
do acaso”. A cada incidente, diz Barthes, o apaixonado busca no repertório de figuras, conforme 
as necessidades, as pressões ou os prazeres do seu imaginário. Cada figura estoura, vibra sozinha 
ou se repete incansavelmente, pois nenhuma lógica liga as figuras: elas se agitam, se 
entrechocam, se acalmam, voltam, afastam-se! O discurso amoroso, segundo Barthes, “não é 
dialético, ele gira como um calendário perpétuo, uma enciclopédia da cultura afetiva.” Se há, 
portanto, um paralelo a se fazer entre uma história de amor e uma história da exclusão, é por 
causa da continuidade existente entre seus respectivos campos discursivos destes dois 
sentimentos humanos (ao mesmo tempo tão distantes e tão próximos). Suas histórias podem ser 
escritas e interpretadas graças ao jogo de linguagem e às figuras que os carregam e os estruturam 
como textos. 
 
Tratado sobre a Tolerância de Voltaire (1763) 
Quem entendeu de forma visionária esta lógica discursiva e a sua revelação como forma eficaz 
na luta contra a intolerância foi Voltaire. Mesmo as religiões tendo como privilégio a profissão 
da fé e da propagação da palavra de fraternidade e de amor pelo próximo, é geralmente na esfera 
religiosa que o discurso da intolerância toma forma. Tomando suas distâncias com relação à 
hipocrisia do discurso teológico Voltaire vai se lançar no projeto da escrita de um tratado da 
tolerância impregnado de um humanismo sem nenhuma conotação teológica. Por ter entendido 
que a intolerância religiosa é antes de tudo uma questão de discurso, Voltaire usa-se de alguns 
artifícios da construção retórica para desconstruir o discurso inquisitorial. Voltaire vai se servir 
do diálogo fictício em que um enunciador na primeira pessoa começa por interpelar Deus. Em 
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seguida coloca em cena personagens fictícias de diversas religiões neste diálogo. Com a 
metáfora, a ironia e a analogia, Voltaire busca num primeiro tempo relativizar as diferenças 
religiosas e, portanto, o caráter não justificado da intolerância religiosa que decorrem destas 
diferenças. Nesta forma de argumentação a opção pelo diálogo tem muitas vantagens. Para 
muitos autores, a forma dialogada permite implicar o leitor ao dar-lhe a palavra, torna o texto 
mais vivo ao teatralizá-lo e permite uma encenação das idéias e de personagens imaginários. Há 
um trabalho de enunciação que Voltaire na negligência, ele não se contenta com uma boa 
intenção de preconizar a tolerância entre os homens: ele usa uma forma de construção 
argumentativa que, ao mesmo tempo em que possibilita a critica e a desconstrução da 
intolerância, permite, por outro lado, a emergência do discurso da tolerância. 
 
O discurso racista em análise 
O discurso racista segue o mesmo princípio de construção do discurso amoroso. Sua construção 
é assegurada por figuras recorrentes que aprendemos a ouvir e a reconhecer e, em alguns casos, a 
utilizar. Tahar Bem Jelloun, ao escrever o seu livro “Le racisme expliqué à ma fille” se dedica 
não só a deslegitimar o discurso da exclusão, bem como procura desvelar a mecânica do seu 
funcionamento semântico que não repousa em nenhuma lógica aparente. Com a finalidade de 
situar a obra no seu contexto, cabe lembrar aqui que o livro de Tahar foi escrito na segunda 
metade dos anos 90, um ano particularmente conturbado na França em que boa parte do debate 
de sociedade era focalizada na definição de um estatuto jurídico para os estrangeiros. Esse 
assunto foi a divisora de águas nas eleições da época. O próprio autor declara, no prefácio e na 
contra-capa, que teve a idéia do livro durante uma passeata, da qual ele participava junto com a 
sua filha de 11 anos. Era um ato público contra um projeto de lei sobre a entrada e permanência 
dos estrangeiros na França.  
Coincidência ou não, o sociólogo Pierre Bourdieu naquele mesmo ano alertava para a 
necessidade de resistir à violência que se exerce quotidianamente na televisão, no rádio ou nos 
jornais, através daquilo que o sociólogo francês chamava de “automatismos verbais”, de imagens 
banalizadas, de falas batidas que têm como consequência a propagação da “insensibilização” e a 
elevação do limiar da tolerância ao insulto e ao desprezo racistas nas sociedades ocidentais245. 
Bourdieu parecia haver diagnosticado a raiz desse mal nas formas como a utilização da 
linguagem havia minado as defesas do senso crítico contra a irrupção do pensamento pré-lógico, 
o que tinha permitido a emergência da confusão verbal (entre islã e islamismo, entre muçulmano 
e islamista, ou entre islamista e terrorista). 
Se estes “automatismos verbais” dificultavam seriamente o debate franco sobre o estatuto dos 
estrangeiros na França, revelava de outro lado a reativação de velhos reflexos e hábitos de 
pensamento e de comportamento herdados de mais um século de colonização e de lutas 
coloniais. É nisso que as amálgamas presentes nas designações dos estrangeiros são portadoras 
de sentido. Informam não só sobre a realidade histórica presente, bem como apontam para todo 
um imaginário do Ocidente que continua sendo constituído por figuras de discurso provenientes 
de tempos coloniais. A relação do Ocidente como o Outro presente no seu território no momento 
pós-colonial continua sendo uma relação discursiva. Constrói-se e desconstrói-se o outro pelo 
discurso que se lhe aplica. Por este mecanismo de funcionamento da linguagem que Bourdieu 
considera as realidades históricas enigmáticas e, sob sua aparente evidência, difíceis de decifrar. 
Para criar antídoto contra as visões parciais e contra todos os maniqueísmos, o sociólogo propõe 
a análise rigorosa das situações e das instituições sociais, pois é por aí que se geram e se 
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propagam representações e palavras carregadas de consequências mortíferas. (BOURDIEU-
1998:36) 
 
Exercício de estilo. 
Diferentemente de Roland Barthes que se recusa a uma análise rigorosa do discurso amoroso e 
prefere a sua simulação, Tahar Ben Jelloun, ao contrário, opta pelo método analítico, o método 
de definição metalinguística do léxico da exclusão. Como Voltaire, Tahar Ben Jelloun se utilisa 
também do diálogo como artifício argumentativo. O livro é construído como um astucioso jogo 
de perguntas respostas entre um adulto e uma criança. Aqui se reconhece o princípio socrático de 
ensinar a aprender. O que permite uma organização estrutural do livro em forma de glossário em 
que os termos aparecem numa ordem aleatória, de acordo com as perguntas da criança. 
O livro é um verdadeiro exercício de estilo. De acordo com o autor, foi escrito e reescrito mais 
de 15 vezes com uma preocupação de clareza, simplicidade e objetividade, por ser 
prioritariamente destinado às crianças. Já na introdução Tahar explicita as motivações reais do 
livro: “parti do princípio que a luta contra o racismo começa com a educação. Podem-se educar 
crianças, não os adultos. Razão pela qual este texto foi escrito com uma preocupação 
pedagógica”. Pessimismo ou realismo? De qualquer forma, o livro, mesmo sendo voltado para 
um público juvenil, não deixa indiferente o público adulto. Numa leitura em filigrana observa-se 
que o autor visa na verdade ambos os públicos. Na introdução, Tahar chama a atenção no fato 
que o livro podia ser lido também pelos pais das crianças. 
O livro é dividido em três grandes partes: uma breve introdução que procura situar as condições 
e o contexto de produção da obra, bem como as razões e o objetivo da proposta de se escrever 
sobre o racismo na França dos anos 90. Em prelúdio o autor define seu público-alvo, este público 
formado pelos adultos de amanhã. 
A segunda parte intitulada “Le racisme expliqué à ma fille” consiste numa revisão lexical sobre o 
racismo. O racismo é separado das outras formas de exclusão, tratado detalhadamente. Diante 
das perguntas de Mérième, o narrador alterna respostas simples com respostas científicas nesta 
operação de desmonte do racismo. 
Na terceira parte do livro, encontra-se um anexo onde o autor reproduz literalmente o projeto de 
lei previsto no aparato jurídico erguido na França no combate contra o racismo. Esta parte do 
livro na realidade funciona como uma espécie de feed-back à recepção da obra. Tahar Ben 
seleciona e comenta algumas reações de leitores de pois da publicação do livro. São impressões e 
questionamentos de estudantes secundaristas durante às visitas e conferências do autor em alguns 
colégios da França. Encontram-se também questionamentos de pais de alunos sobre o uso ou não 
de tal ou tal expressão. Neste anexo Tahar revela também as armadilhas que são as palavras 
mesmo num exercício de desconstrução lexical quando confesso a infelicidade que teve ao usar 
uma palavra já no lugar de outra (Por explo: falar dos alemães ao referir-se aos Nazistas. P.85, 
ou a palavra HANDICAP) 
A quarta e última parte do livro (p.105) é dedicada à desconstrução daquilo que o próprio autor 
chama de “montée des haines”. Numa brevíssima introdução naquilo que é na verdade a 
segunda grande parte do livro, o autor esclarece: “Sete anos depois do diálogo com Mérième que 
tinha 10 anos na época, nós dois constatamos que não somente o racismo não tinha recuado, 
bem como tinha se banalizado e em alguns casos agravado. Procuramos entender suas novas 
manifestações: a subida do antisemitismo e da islamofobia nos colégios”.  
Em outras palavras, o racismo que persiste não passa de uma das formas mais cristalinas de um 
comportamento social: o ódio e o medo pela diferença. Existem velhas e novas formas de ódio 
pelo outro que merecem toda nossa atenção. Este ódio infundado pelo judeu, pelo homossexual, 
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pelo cigano…deve ser explicado. Por exemplo, à pergunta de Mérième sobre o que é a diferença 
entre antisemitismo, judeofobia e racismo, o narrador responde: “o antisemitismo é o ódio por 
todos os povos Semitas…Porém, o termo foi reservado ao racismo anti-judeu.” (depois da 
Shoah). Quanto à judeofobia, seria um medo conjugado ao ódio por tudo que judeo. (p.105-106) 
No contexto da França este exercício semântico leva em conta também o controvertido projeto 
de lei sobre o laicismo. É uma ocasião também para o autor fazer uma revisão crítica de termos 
novos como “emancipação”, “aceitação” “inserção no tecido social”; “assimilação”; 
“identidade”; “intifada”; Kamikaze; “islamofobia”; “laicismo”; o “véu”; “signos ostensivos” (da 
religiosidade); “o Comunitarismo” “homofobia”; “negacionismo”. Em suma um vasto programa 
voltado para o período mais contemporâneo com tudo aquilo que tem como novos desafios para 
os governantes e o indivíduo. 
 
Conclusão 
  “Le racisme expliqué à ma fille” aparece como uma parêntese na obra literária de Tahar. 
Os romances deste escrito marroquino são dominados, como se sabe, por temas que concernem 
diretamente à realidade sócio-cultural maghrebina. Mesmo vivendo na França, seus personagens 
são fundamentalmente sujeitos em luta contra a tradição islamo-árabe. Ao tomar posição no 
debate político com este livro, Tahar afirma seu compromisso de escritor-intelectual atento ao 
mundo que o circunda e mostra-se preocupado com a emergência de novas formas de ódio. Esta 
implicação direta no debate de sociedade do país de acolhida (a França) por parte de um escritor 
em exílio marca um precedente na literatura maghrebina. Até lá os escritores se contentavam em 
abordar pela ficção a realidade dos imigrantes na França. O mal-estar e as consequências do 
desterro no plano cultural e social, bem como a premente questão da alteridade que acompanha a 
vida do estrangeiro maghrebino na França e na Europa, são temas que convidam para diversos 
modos de tratamento literário. 
Num mundo cada vez marcado pela subida de todos os tipos de ódio e, paradoxalmente marcado 
pela pressão do “politicamente correto”, o projeto de Tahar Ben Jelloun confirma que a luta 
contra a exclusão começa e passa também pelo método de definição metalinguística do campo 
lexical da exclusão. 
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My objective in present article is to reflect on the presentation of widow in literature (both in 
occidental and oriental) and Indian films to show the difference between the depictions of widow 
in different cultures. I also want to call attention to the role British colonizer played in bringing a 
drastic change in the depiction of the widow in Indian literature. To do so I cast a quick glance at 
the poems by William Carlos Williams and Silvia Plath and move towards widow and 
widowhood in Indian literature and film. I select the novel Home and World (Ghare Bare) by 
Rabindra Nath Tagore and the Indian film “Lal Pathar” (Red Stone) as they both cover the same 
cultural and social background to show the British influence in construction of these images of 
widow in Indian literature and cinema and briefly compare the difference in depiction of widows 
in English and Indian literatures. 

Widowhood and widows have been the common themes in most literatures. However, in 
majority of world literatures the grief and sorrow at the loss of husband are the main aspects of 
widowhood that called attention of the poets and novelists. As a result, numerous short stories, 
novels and poems in all languages are written on the theme of widowhood and continue to be 
written today. Indian films have been not only a major source of entertainment but also of 
bringing change in public opinion.  

Similar to most literatures both in English and American literature, in general, the poets 
presents widow as a woman who is an icon of pain and sorrow and their objective is to draw 
attention towards her and develop a sympathetic attitude by such description. Alfred Lord 
Tennyson’s “Home They Brought Her Warrior Dead” can be seen as an example of poetic power 
where the poet skillfully takes his readers to sense the acute pain. Looking from female 
perspective Virginia Woolf’s short story “An Hour” presents her protagonist, a recent widow 
from a totally different angle. Contrary to common belief she presents her in a situation where 
her widowhood is seen as a form of liberty and herself as a “free” woman.  

Silvia Plath’s “Widow”, similar to Tennyson’s poem, deals with the theme of widowhood 
in a way that makes her readers to share the grief. Plath lost her father at very early age and to 
many of her readers it seems that through her poem “Widow” she tries to give voice to her 
childhood memories about her mother. Commenting on Plath’s “Widow” Sandra Gilbert writes: 
 

[…] a poem on which I was to brood repeatedly over the years, as I thought about 
my mother's grief. Perhaps it was Plath's early, traumatic loss of her own father--
or perhaps, even more likely, it was what evidently became her embittering 
intimacy with her own mother's mourning--that caused this acolyte of the 
thesaurus and the dictionary to focus the piece (simply entitled "Widow") so 
intensely on the dreadful etymology of the very word we use to define a woman 
whose husband has died.  

 
Her poem deals more with the emotional aspect of widowhood where she sees her body as “a 
sheet of newsprint on the fire” or as “The trees of loneliness, the trees of mourning”. Further she 
sees widowhood where the word “widow” becomes the “dead syllable, with its shadow of an 
echo” and “The moth-face of her husband, moon white and ill, Circles her like a prey she'd love 
to kill.” 

William Carlos Williams in his poem “The Widow's Lament In Springtime” gives voice 
to the sense of loss and sorrow a widow feels as he writes:                                                           
 
Sorrow is my own yard 
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where the new grass 
flames as it has flamed 
often before but not 
with the cold fire 
 
The poet cals attention to the long companionship, “Thirty five years/ I lived with my husband.” 
Yet “the grief in my heart/ is stronger […]” 
 
The desire to be with the beloved is strong as she says: 
 
I feel that I would like 
to go there 
and fall into those flowers 
and sink into the marsh near them. 

 
In both these poems the focus is on the sentiments and psychological state of the widow. She 
emerges as a person who laments the departure of her husband but the poets hardly give any clue 
about how she was treated by the family, society and religion. The reason can be that in Western 
culture widowhood is not a marked identity as it is in Indian culture. Except for a slight 
difference in the way a widow dresses herself one hardly notes any specific mark or custom that 
traditionally or customarily segregates her from the rest of the society. Even Plath very briefly 
comments about her physical aspect as she says, “Death is the dress she wears, her hat and 
collar” 

Similar to English and American literature the theme of widowhood found its expression 
in almost all literary genre in Indian literature but unlike these literatures where poet’s attention 
is drawn by a widow’s lamentation in modern Indian literature it is her vulnerable situation and 
social atrocities which attracted the writer’s and poets to think and talk about her.  

In her latest essay “Moving Devi” Gayatri C. Spivak asks, “Does being in a culture” 
bring with it a special way of feeling in thinking? My answer will be yes, specifically as I read 
Silvia Plath’s short poem “Widow”. "Widow. The word consumes itself--" is how Silvia Plath 
begins her poem but coming from a different culture I see “widow” as a much stronger word that 
is imbued with an imposition of a marginalized identity that makes an Indian widow, specifically 
Hindu widow an “outcast”.247   

A quick glance at ancient and mediaeval Indian literature shows that compared to the 
lover and the mother, the widow is scarcely present. The Puranas have many stories of virtuous 
women but it is her role as wife or mother that is given more attention. Widow does not get 
much space in these early literary texts. However,  in famous Indian epics Ramayana and 
Mahabharata there are a number of female characters who lose their husbands but they are 
mentioned in a passing way, mostly in the context of the death of their husbands.  

The depiction of widows and widowhood in this period can be compared with the 
depiction of widows in English and American literature where widows are seen in context of 
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Remarriage is strictly prohibited in higher casts where as rule she has to follow celibacy.  
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their husband’s death and their grief becomes the main concern of the poets. Similar to Tennyson 
and Plath in Ramayana after the death of king Dasharatha the poet presents his three wives; 
Koshalya, Kekei and Sumitra, mourning on their husband’s death. However, the focus is more 
on their lamentation at the departure of his eldest son Rama than on their widowhood. Both 
Valmiki and Tulsidasa, the Ramayana poets, pay more attention to the rakshasa wives 
Mandodari and Sulochana as they describe their mourning and their virtues than they pay 
towards the widow wives of king Dashratha.248  

In this respect Mahabharata differs from major Indian literatures as it not only presents a 
number of strong female characters but also presents wives who have lost their husbands. 
However, they are not presented as vulnerable women or the outcasts. Majority of widows in 
Mahabharata occupy a powerful position. Among these, first, we see Shantanu’s widow wife 
Satyavati who is given most crucial role in the story. The Mahabharata poet does not present her 
as a deprived or downcast woman. On the contrary, it is she who is presented as the chief of the 
family after her husband’s death and is responsible for the family lineage. It is she who alters the 
destiny of her family as she arranges to have an heir for the kingdom after her son Vichitra 
Virya’s death by imposing a forced mating between her daughter in laws and her son Ved Vyasa 
from her previous relationship. Kunti, another dominating character in the epic, also a widow, 
plays the role of a counselor mother who enjoys full power over her sons. A large number of 
warriors die in the battle but the Mahabharata poet shows no concern about their widows.  Also 
in these descriptions the widowhood does not present any mark of social, cultural or religious 
discrimination against widows. They are not depicted as marginal or outcast as we see in later 
period. It seems that till this period the society did not have customs or norms to govern a 
woman who loses her husband. May be the situation of a widow in society was not so bad during 
this time as we see in later years which made her the center of attraction in a number of literary 
works in nineteenth and twentieth century Indian literature.  

In a recent novel Passion in India published in 2005 Javier Movo presents a brief 
discussion between two ladies from Europe. This reflects on the difference between an Indian 
widow and her counterparts in world:  
 

_E muito facil que a vida de uma mulher se torne um inferno […] , 
principalmente quando seu marido morre, voce ja ouviu falar do sati? 
Todos os estreingeiros ja ouviram falar desta pratica ancestral do hinduismo, pela 
qual as viuvas decidem subir a pira funeraria de seus maridos para se 
sacrificarem, certa de que assim viverao juntos uma vida eterna. 
[...] as mulheres que fazem sati-fazem-no voluntariamente e sao veneradas como 
santas _ prosegue Bibi – mas, na maiorias das vezes, sao forcadas a faz lo [...]. 
(Paixao india, p. 25). 
 
 

As we see here, the novel on one hand shows the atrocities committed on widows and on 
other it shows how people from another culture are shocked by the way she is treated but the 
same act, protected by culture, is taken with simplicity by her own people. Widow became a 
marginalized figure and the practice of widow burning became common in many parts of India. 
The practice of Sati or wife burning on the funeral pyre along with her husband was common in 
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the version written in Hindi by Tulsidasa, the Bhakti Poet is most popular among the Hindi speaking people.  
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ancient time and the virtuous women followed this custom on their own will as we see in early 
epics but the word Sati was not used as a synonym of wife burning. In Ramayana we get women 
like Mandodari, the wife of great rakshasa king Ravana, and Sulochana, the wife of Meghanada, 
who are given the title of Sati not simply because they followed their husbands and burned 
themselves alive but also because they had the power of Satya (the truth) and Sati was not 
attached to a forced cremation of a widow. However, later literature shows that the social 
customs and practices under went a change and word Sati became the substitute for widow 
burning.  

It is mainly in the nineteenth century literature that we see a change in dealing with the 
widows and the widowhood. In general the colonial power is judged as a negative effect on the 
colonial cultures. However, in relation to the widow and widowhood the government 
interference in India had the positive effect.  It is worth noting that the custom of Sati or widow 
burning had been widely common in India at the time of British rule and as we see it had three 
motives:  

1. To avoid remarriage;  
2. To avoid division of property and; 
3. To avoid assuming the burden of taking responsibility of this unprotected woman.   

Hence the social reformers could not do much against such atrrocties against the widows till the 
Christian missionaries raised their voices and British government offered its support to end such 
practices by making laws against widow burning and child marriaes. Inspired by Brtish support 
and education a number of reformist movements started against the child marriage (main reason 
for widowhood) and widow burning practices and the common themes related to widowhood 
such as the conditions of widows, their role, their place in the family and society and their 
remarriage, are well explored in the major Indian literatures. This can be seen as a valuable 
contribution of colonial power in bringing up the social awareness in Indian society. The British 
colonizer can be seen as a dominating figure to resove the problem of widowhood.  As Bhaskar 
(2008) says: 
 
The widow theme first came to the foreground with the passing of the Widow Remarriage Act in 
1856. This came as a reaction to the criticism of Hindu customs by Christian missionaries and 
the earliest novels about widows may be considered a part of the discourse on widow remarriage. 
Premchand’s Urdu novel Hum khurma, hum sawab written in the first flush of reformist zeal 
shows a youthful enthusiasm for widow remarriage. However doubts and reservations about the 
efficacy or desirability of widow remarriage surfaced in documentary and romantic novels 
almost simultaneously with reformist arguments.  
 
The Dharmashastras, the sacred law-book of the Hindus, lays down the rules which historically 
all Hindus had to follow according to their place in society depending on their caste and sex, 
prescribed that: 
 

[...] widows should give up adorning their hair, chewing betel-nut, wearing 
perfumes, flowers, ornaments and dyed clothes, taking food from a vessel of 
bronze, taking two meals a day, applying collyrium (kajal) to their eyes; she 
should wear a white garment, should curb her senses and anger, she should not 
resort to deceit and tricks, should be free from laziness and sleep, should be pure 
and of good conduct, should always worship God, should sleep on the floor at 
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night on a mat of ‘kusa’, grass, she should be intent on concentration of mind and 
on the company of the good.’  

 
Hence, majority of the widows in India, particularly in the upper castes, had to observe strict 
celibacy and withdraw from social life. There were several customs and severe rules to restrict 
their diet, attire and movements, in an attempt to de-feminize and de-sexualize them. In Bengal a 
widow was not supposed to eat fish, the main food in this region In many parts of India she was 
forced to shave her head, in a society where keeping long hair is the sign of feminine beauty. In 
almost whole country she is forced to use black or white saree in a society where women dresses 
themselves in most colorful way. The upper caste Hindu widows had been following this life 
pattern for many centuries without anyone being concerned about their miserable 
existence.These restrictions placed her in a position similar to an outcast. Moreover, she is 
considered as an inauspicious person who has to remain in isolation and serve the family. 
Most Indian literatures presented widowhhod and widows to call attention to social and 
traditional atrocities against widows. In this respect the modern Indian literature diverges from 
English literature as instead of focusing on her grief and sorrow it concentrates on her social 
situation. The depiction of widows and widowhood in this period is unlike any other literature as 
in very few societies widows faced the social attrocities as they do in Indian society. The main 
question however, remains linked with her remarriage. In most societies widdow’s remarraiage 
is not such an important issue as it is in India. In India where till recently widows were treated 
like an untouchable and were considered an inauspicous person who was kept away from all 
ceremonies it was unimaginable for a woman in her situation to even think of second marriage.    

The post-Independence period saw the difference in this attitude. and along with the rise 
of the regional and the urban novel the theme of widowhood received a different dimension. 
Novelists from almost all parts of India; Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Assam, Bihar, 
Gujarat, Maharashtra and Karnataka wrote about their regions where widow’s lives were still 
steeped in tradition.  

 
The first writings appeared in Marathi literature and the very first Indian novels on this 

theme were the ‘Yamuna Paryatan’, written by Baba Padmanji Mulay in 1857, followed by 
Vidhawa Kumari by Kaka Kalelkar. Both focused on the problems of Hindu widows and the 
urgent need to permit their remarriage. Gradually many novels began to be written in different 
states of India highlighting the pathetic condition of upper caste Hindu widows and the need to 
free them from the oppressions of social customs and taboos.  

According to some critics the major literary representation of widows started in Bengal in 
the late nineteenth century when the first impact of westernization was felt and reformist 
activities were initiated. Later it spread to the Bombay and Madras Presidencies and finally to 
the Hindi-speaking region at the turn of the century. The Widow Remarriage Act can be seen as 
a major cause for the popularity of the theme. Contrary to English literature where the image of 
widow appears in poetry in modern Indian literature the drama was used to present the ideas both 
for and against this Act.  Later the theme was explored in other literary forms. However, the 
most influential medium for spreading awareness about the condition of widows was the novel 
as it was the best suited popular form to a “fuller treatment of the theme in all its complexity 
through a variety of situations, characters and authorial commentary” (SOGANI, p. 93) .  

A number of novels of social realism, written in a variety of Indian languages, presented 
the customs and attitudes responsible for the oppression of widows. The largest number of texts 
in modern Indian literature on widow however, is in Bengali. Mainly because the social reform 
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movement originated in Bengal and the impact of Western literature and Western liberal thinking 
resulted in a powerful literary movement in the region and Bengali writers like Bankimchandra 
Chattopadhyaya (Vishvriksha, Krishnakanter Uil ), Rabindranath Tagore (Chokher Bali, Gora, 
Chaturanga and Jogajog) and Saratchandra ( Pathanirdesh, Shubhada, Charitraheen, Shesh 
Prashna, Srikanta etc.), presented the theme of widowhood. A number of women novelists from 
Bengal like Shailabala Ghoshajaya ( Sheikh Andu), Shanta Debi (Jeebandola), Ashapurna Debi 
(Dui Meru) and Bani Basu (Shwet Patharer Thala) Swarnakumari Debi (Snehalata ba Palita) 
also contributed towards bringing up the awareness as they chose to write on the widowhood. 
Apart from Bengali the novelists from Hindi, Gujrati, Marathi and other languages also dealt 
with the theme to bring social awareness. Sheikh Andu by Shailabala Ghoshajaya, Jeebandola by 
Shanta Debi, Dui Meru by Ashapurna Debi and Shwet Patharer Thala by Bani Basu 
Saraswatichandra by Govardhanram Tripathi and Prithivivallabh by K.M. Munshi in Gujarati, 
Bhagyawati by Shraddharam Phallauri, Ek Chaddar Maili Si by Rajinder Singh Bedi in Punjabi 
Hum Khurma o Hum Sawab, Prema, Seva Sadan, Vardaan written by Premchand in Urdu can be 
cited as the major works on the theme of widowhood. Some of the novels which were based on 
social realism examined the customs and attitudes responsible for the oppression of widows 
while others were romantic novels that had widows as the female protagonist. 

Most of the earlier novelists however, focused on the precarious conditions of widows in 
society and supported their remarriage. Some, specifically the Gujarati and Bengali novelists, 
treated the predicament of widows from a romantic-philosophic perspective. Novels in Marathi 
registered the conditions of the upper-caste widows and the conflict between the supporters and 
opponents of social reform. In Hindi, the theme was introduced as late as 1906 and was greatly 
enriched by the major novelist Munshi Premchand. The liberal humanism of Premchand and 
Bengali novelist Saratchandra influenced an entire generation of Hindi writers who contributed 
in bringing the awareness about widowhood. While presenting the theme of widows, a number 
of novelists raised disturbing questions about their vulnerability. Novels like Vidhawa Kumari or 
Gora  show how literature can reflect community mores and social changes while being the best 
repository of the history of a culture. Despite a huge number of novels written on the theme in 
Bengali, surprisingly, the issue did not get much support in Bengal as very few novelists entered 
in direct dispute with social customs.  

As Sogani (2002: p. 45) observes, “The feeling of nationalism was a major force in their 
emancipation since the freedom of the country was considered to be more important than 
individual attainments.” 

The novels written during the period of freedom struggle presents widows who put aside 
their personal problems and jumped into the struggle to free the country from colonial rule. The 
novels written after independence however show a trend different from those written during the 
colonial period. Remarriage which was central theme in colonial period was not as popular in 
post-independent period. Though widow remarriage was legally permitted writers like Mohan 
Rakesh, Raji Seth, Bani Basu etc. sought to portray widows who chose to stay alone, bring up 
children and cope with the problems of loneliness. Parakh by Jainendra Kumar and Pia by Usha 
Devi Mitra in Hindi, Vanshavriksha by Bhairappa,  Ghatashraddha by U.R. Ananthamurthy and 
Phaniyamma by M. K. Indra in Kannada, Datal Hatir Une Khowa Howdah by Indira Goswami 
in Assamese, Yamuna Paryatan Mee by Padmanji Mulay in Marathi, Bibasini by Ramashankar 
Ray in Oriya provide interesting insights into social history and culture. 

Rabindranath Tagore, the Nobel Laurent, depicted a number of widows and his stories 
are set in Bengal where widows were forced to follow a number of practices controlling their 
dress, food and their social status yet he seems reluctant to give voice to the social and familial 
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descrimination against widows. To avoid this he uses upper class setting where male members 
were either educated in British system or were supportive to British government’s reformative 
attitude so he could present the widow in a more liberal way. This can be seen as a direct effect 
of colonial attitude and governmental policies. The colonial influence can be also traced in his 
writing as he tries to avoid following the local customs and tradition in his depiction of widows. 
Tagore’s novel Gora deals with the theme as central concern but in a diluted form it appears in a 
number of his works. In Ghare Bare or Home and the World he takes the readers down the ages 
to when the social norms dictated child marriages leading to a large number of child widows.  
The obsession with caste purity and the impossibility of divorce and remarriage ensured the total 
dependence of these child widows. In a joint family after her husband’s death these young 
childless widows had no status and they were dependent on the family. In order to restrict their 
sexual desire during their growing ages they were forced to assume defeminine and desexualize 
identity and dietary restrictions were imposed to control their physical growth. They had to 
observe strict celibacy. As Sogani (2002: pp. 82-83) observes: 

 
[…] the miserable condition of child widows was same in all parts of the country 
that followed the patriarchal, feudal norms, as can be seen from the literature 
written during that period in all the major languages. Gradually, with the growing 
sensitivity of society due to the impact of western liberal ideas, the attitudes 
towards them started changing.  This was given further impetus by writers who 
started focusing on their feelings as women who also had the right to love and be 
loved.  

 
Normally the colonial power is linked with negativity but in this specific reference it 

seems to have played a positive role. It is not exaggerating to admit that the colonial power 
helped in calling attention to this marginalized woman first by direct interference through 
making law and indirectly by inspiring the sensitive writers/ producers to portray her in a way 
which could help in changing public opinion.    

In Ghare Bare (translated and cinematized as Home and World) he presents two female 
characters side by side: Saudamani, the younger daughter in law and the elder daughter in law 
who is a widow. Tagore avoids giving details of her attire but the comparison between two and 
their appearance show very clearly that the widow was not supposed to dress as her younger 
sister in law. 

Her study involves widow in her love relationship where the novelists emphasize the 
tender and sentimental aspects of the romantic relationship and passion is kept under control.  

Film, “Lal Pathar” produced in 1971, deals with the theme of remarriage. In the opening 
scenes Majumdar, the director shows the social atrocities on a widow in much cruder way than 
we see in Tagore’s writing. Two of the scenes in the beginning of the film focus on a destitute 
widow Saudamani. After interference from a reputable and influential landlord Raja Kumar 
Bahadur her mother in law accepts her back in the family. In next scenes we see her in a dress 
which hardly covers her body and the camera moves to her plate focusing on rice as the only 
food in the plate. As if this was not enough, the mother in law abuses and beats her. These scenes 
on one hand show the social atrocities and portray the widow as an outcast, and on other prepare 
the audience to accept her in a new role. Raja Kumar Bahadur helps her to come out of this 
situation as he rescues her and gives her shelter. He accepts her as a lover but refrains from 
marrying her. Similar to Tagore, Majumdar does not offer remarriage as a solution.  
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Sogani (2002) asserts that thematically a distinction must be made between the fictional 
depictions of widow. Looking from a sexual and romantic perspective she makes three very 
interesting distinctions and categorizes her as a widow in love, transgressing widow and fallen 
widow in Indian literature. Madhuri fits in all three categories. She is a widow in love, she is a 
transgressive widow and she ends up a fallen widow as she is not given chance for remarriage.  

As we see both the film and literature try to call attention on widow’s problems but even 
the major novelist or film makers do not get enough courage to go against social laws and 
practices. Yet such efforts both in literary representation and in film can be seen as a major step 
in bringing up social awareness.  

Bina Agrawal (1998) in her article “Widows versus Daughters or Widows as Daughters? 
Property, Land, and Economic Security in Rural India” writes a poem summarizing the view of 
one of her interviewer that very accurately shows the situation of widows in India in general. The 
poem reads as follow: 
 
My bangles are broken 
my days of shame are gone. 
I have one small son, one calf, one field. 
A calf to feed, a son to nurture. 
but the land, baiji, this half acre of earth 
to feed me, to rest my head. 
 
The poem presents how Malli, a Rajasthani widow, interviewed in 1987 by Agrawal, sees her 
life as a widow.  To conclude we can say that literature shows the difference between the 
situation of widow in two societies. Indian widow is a social problem. To alter the situation of 
this “out cast” it is necessary to change her social as well as her economic situation. I agree with 
Agrawal who says that: 

[…] to ensure effective economic security for widows in India it is necessary to 
ensure their command over property […] the most significant form of property is 
arable land […] we need to see widows not as a category in themselves, but as 
embodying a stage in most women's life cycle—a stage which is often 
coterminous with old age. Effective economic security during widowhood would 
therefore need securing women's property rights prior to the event, not only after 
it, namely securing their claims as daughters in addition to their claims as 
widows. 

References: 
AGRAWAL, Bina . “Widows versus Daughters or Widows as Daughters? Property, Land, and 
Economic Security in Rural India” IN: Modern Asian Studies (1998), 32:1-48 Cambridge 
University Press 
BHASKAR, S. IN: Bhaskarmaj.sulekha.com 
Collected Poems of Sylvia Plath. London: Faber & Faber, 1990. 
MOVO Javier, Paixao india translated in Portuguese by Sandra Martha Dolinsky, published in 
Brazil by Editora Planeta do Brasil, 2006. 
SANDRA M. Gilbert. “Excerpt from Widow” Critical Inquiry. Vol. 27,no 4 (Summer 2001).  
SOGANI, Rajul. The Hindu Widow in Indian Literature. Oxford: OUP, 2002. 
SPIVAK, Gayatri, C. “Moving Devi” IN: Cultural Critique 47 (2001) 120-163. 



 261

Tennyson’s Poetry. New York: W. W. Norton & Co. Ltd., 1998. 
 
 
Literaturas francófonas. Embaixo ou por fora da umbela francesa?  
Literaturas Francófonas: envolvidas ou “des-envolvidas” dentro do contexto 
francês? 

Yaracylda Coimet (UFPE) 
 
Quer seja no próprio país ou na interseção de países, no caso de colônias e ex-colônias, a 
temática da exclusão e/ou da inclusão é freqüente nas literaturas contemporâneas. Retratada, 
transficcionada, debatida, multifacetada, camuflada ou propositalmente silenciada, várias formas 
de suas manifestações podem ser constatadas. A busca por uma identidade perdida ou ameaçada, 
surge também no seio da própria comunidade social e/ou familiar quando se é mal amado ou 
rejeitado, incompreendido ou simplesmente ignorado.  
Observando os textos contemporâneos de autores literários das diásporas, os estudiosos analisam 
atualmente inclusão/exclusão sob diferentes prismas, à luz de teorias literárias e 
interdisciplinares, ressaltando as questões da alteridade face às comunidades de origens ou do 
exílio, no processo da busca identitária e da inclusão social almejada pelos excluídos. 
Sobressaem-se o exílio, a dispersão étnica, a diversidade lingüística e a colonização com alguns 
fatores da sobredeterminação dessa temática na criação dos escritores francófonos.  
  Destacamos, dentro desses contextos, o papel preponderante que exercem as línguas em 
relação à adoção ou à rejeição de indivíduos ou grupos no seio de uma comunidade social, 
familiar ou intelectual. Tomamos o caso da francofonia e dos escritores francófonos como fulcro 
de nossas reflexões, polemizando, inicialmente, o status das “literaturas francófonas”, uma vez 
que sob esse grande guarda-chuva estão todas as literaturas de língua francesa (incluindo-se aí 
todas as variantes dessa língua) menos a francesa.  
Não se pode falar em literaturas francófonas sem se retomar uma antiga questão que remota às 
colonizações francesas, bem como às polêmicas quanto à própria denominação de literaturas 
francófonas para as literaturas de língua francesa... Malgrado as promessas de assimilação das 
colônias e ex-colônias, durante muito tempo, o que prevaleceu mesmo foi a soberania do 
Hexágono, como é conhecido o território francês intramuros. O grande poeta Aimé Césaire se 
decepcionaria tanto com as promessas francesas esquerdistas de transformar as antigas colônias 
em departamentos do território francês, a “departamentalização”, quanto com a posposta de 
assimilação do governo de direita: “A assimilação que nos ofereceis hoje não é senão uma 
caricatura da que pedimos. Pedimos-vos a assimilação dos direitos do homem e do cidadão. A 
que vós ofereceis é a do bordão e dos guardas mórbidos. 249”. Mesmo tempos depois, não houve, 
verdadeiramente, política de integração, muito menos respeito às diversidades lingüísticas e 
culturais, apesar da criação do Ministério da Cultura e da Francofonia, em 1993, durante o 
governo de François Mitterrand. Porém, o tema em tela não diz respeito às questões políticas da 
francofonia, e sim a como os escritores francófonos apreendem e transfiguram essas questões, 
embora haja forte imbricação entre política e fazer literário. 
 
Ainda hoje, o termo literaturas francófonas é usado em relação às literaturas de língua francesa, 
produzidas fora do Hexagone, sendo a literatura francesa mise à part, destacada das demais. Já é 
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tempo de se pensar em uma tomada de posição mais humanista e consciente, ou se adota a 
denominação “literaturas de língua francesa” – correndo-se o risco de recair em outra armadilha 
uma vez que existem diversas realizações dessa língua consoante os lugares e os povos que a 
falam - ou se mantém a denominação “literaturas francófonas”, mas a francesa y compris! Neste 
artigo, adota-se o termo literaturas francófonas incluindo a literatura francesa neste rol. 
Marguerite Duras, Colette, Victor Hugo e demais autores franceses são escritores francófonos da 
França bem como Aimé Césaire, Senghor, Kateb Yacine são escritores francófonos, porém de 
outras localidades. 
A assimilação da língua francesa passa por três momentos históricos na formação das literaturas 
francófonas: língua de opressão-rejeição, língua de assimilação-legitimação e língua de 
apropriação-luta. Primeiramente, o francês é hostilizado por representar a língua do colonizador 
contra o qual os colonizados lutavam; depois, passa a ser desejado como fator de legitimação 
uma vez que o colonizado é reconhecido e aceito quando domina a língua do dominador. Nesse 
caso, o escritor colonizado se expressa numa língua padrão, academicamente perfeita. Por fim, 
uma vez ultrapassado o estágio do encantamento, surge um outro momento onde há o desejo de 
“tomar para si a língua do outro, de não somente conquistá-la, mas transformá-la, injetando-lhe 
uma parte de si mesmo” (tradução nossa), como ressalta Jean-Louis Joubert (2006:8-9), 
relembrando as declarações dos escritores engajados, como o argelino Kateb Yacine (nascido em 
Constantine em 1929 e falecido em Grenoble na França, 1989) e o malgache Jacques 
Rabemananjara (nascido em Maroantsetra, Madagascar, 1913 e falecido em Paris em 2005). 
Lembra ainda aquele autor, que há, no entanto, um risco partilhado, ao passo que a assimilação 
da língua pelo colonizado ‘ameaça’ a hegemonia lingüística do conquistador, aquele que assimila 
uma língua também é por ela assimilado. É o caso de escritores como o próprio Kateb, Aimé 
Césaire, Senghor e, ainda que de modo diferente, também o camaronês Gaston-Paul Effa que se 
confessa “negro por fora e branco por dentro” (em Tout ce bleu). Apesar de não poder ser 
incluído no rol de escritores colonialistas ou pós-colonialistas como seu compatriota Mongo 
Beti, uma vez que nele não há uma busca identitária nacional, mas sim pessoal. 
O que pode haver de mais intrínseco do que as emoções? Mas o que há de mais simbólico do que 
a língua, ou melhor, a escrita? Por que viver traçando fronteiras quando a literatura é o que há de 
mais universal? A literatura é um discurso constituinte, ou seja, de origem, comum a todos os 
povos, seja na sua forma oral ou escrita. Como constituinte250, ela revela e fomenta imaginários, 
constituindo outros discursos, tanto os da própria ficção quanto o da crítica literária. Charaudeau 
e Maingueneau retomam esse conceito em 2002:  
 
Discours constituant [..] un ensemble de discours qui servent en quelque sorte de garants aux 
autres discours et qui, n’ayant pas eux-même en amont des discours qui les valident, doivent 
gérer dans leur énonciation leur staut en quelque sorte « autofondé ».  [..] Ils ne peuvent servir de 
garants aux autres discours qu’en construisant à travers leur énonciation les conditions de leur 
propre validité, processus qui ne fait qu’un  avec leur mode d’exietence. Ce travail 
d’autolégitimation suppose une inscription profonde dans l’insterdiscours et l’élaboration de 
scènes d’énonciation spécifiques.251 
 
E interessante notar, na citação acima, como a literatura se afigura como tábua de salvação para 
si mesma, ela também o foi para a grande maioria dos francófonos.  Através dos textos literários 
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(prosa, poesia, teatro, ensaio, etc.), podem ser entrevistas as diversas representações da inclusão 
e exclusão psicológica e social dos povos francófonos (no sentido dos excluídos do Hexágono). 
É dentro deste espaço de transfiguração que, atribuídos dos poderes da criação e da arte literária, 
como discurso autônomo, os autores francófonos podem se insurgir contra as normas políticas, 
lingüísticas e até mesmo literárias do colonizador. Por isso, justamente, a maioria dos escritores 
pós-coloniais subverteram a norma francesa, injetando-se na língua do dominador, 
desarrumando-a, recriando-a ao seu bel prazer. No entanto, alguns deles, como já citado neste 
trabalho, foram enfeitiçados (les écrivains médusés, comumente citados na crítica literária sobre 
a francofonia) pelo francês. Estes, na maioria dos casos, chegaram pequeninos à França e, apesar 
do intuito dos pais francófonos que enviavam seus filhos à França a fim de que dominassem a 
língua do dominador para poder melhor lutar contra o julgo e vencê-lo, foram por ela seduzidos. 
Muitos desses autores sofreram crítica e repúdio de compatriotas ao retornarem aos seus países 
de origem. É bem verdade que muitos dos monstros sagrados da francofonia literária são 
acusados de assimilados, vistos como autores franceses (do Hexágono) por terem não somente 
edificado suas bases lingüísticas e literárias na França como também terem ali vivido e militado 
por longo tempo.  Esse caminho tradicional, como predestinação, que levava os filhos dos 
colonizados para o país do colonizador, inicialmente percorrido por Léopold Sedar Senghor, 
Aimé Césaire, Kateb Yacine, Tahar Ben Jaloune, continuou a ser revisitado por novas gerações 
de escritores francófonos de ex-colônias, possessões e de departamentos ultramarinos franceses. 
Embora os dados históricos não sejam os mesmos, ainda se identificam nesses escritores certas 
tendências: em alguns a assimilação ou integração pacífica, em outros a oposição, a subversão ou 
transgressão.  
 
Quanto aos escritores transgressores, um episódio tornou-se marco histórico nas literaturas 
francófonas.  No ano de 1959, em Roma, no 2° Congresso de Escritores Negros, o poeta 
malgache Jacques Rabemananjara252 lançou a frase “voleurs de langue” (ladrões de língua), 
“roubaram a língua de seus senhores, o tesouro da identidade deles, a mola mestra de seus 
pensamentos, [...] Apropriamos-nos dela a tal ponto que hoje a reivindicamos do mesmo modo 
que fazem seus detentores”. E acrescenta ainda: “as palavras, pelo milagre da transmutação, 
tomam em nossos lábios e em nossos escritos um conteúdo que não têm e que nunca teriam 
adquirido com seus falantes de origem.”. Quanto à assimilação, segundo Kateb Yacine253, a 
conquista da língua do dominante visa primeiro obter a legitimação de existência (falo como 
eles, logo existo), daí vem a tentação de se expressar numa língua acadêmica perfeita.  
Atualmente, fala-se das Literaturas Francófonas do Sul incluindo-se neste rol a África Negra 
(África meridional), o Magreb (parte ocidental da África do Norte, Marrocos, Argélia, Tunísia, 
Líbia, Saara ocidental, Mauritânia), as Antilhas (Guadalupe, Martinica, Haiti) e o Oceano Índico 
(Madagascar, Ilhas Maurício, Ilha da Reunião). Este leque classificatório é, no entanto, bem mais 
amplo quando desdobrado cada um de seus subtítulos, tem-se assim uma gama bem maior de 
literaturas francófonas, basta, para comprovação desse fato, se deter nas literaturas da África 
Meridional cujas produções se destacam no cenário literário francês. Vários autores negros, dos 
Camarões, de Gana, do Togo, do Senegal, Benin, do Congo-Brazzaville, da Costa do Marfim e 
demais países da chamada África Negra têm recebido prêmios literários na França. Fazendo 
percurso semelhante no Magreb, encontramos igual efervescência literária francófona.   

                                            
252 Apud JOUBERT, Jean-Louis. Les voleurs de langue.Traversée de la francophonie littéraire. Paris : 

Philippe Rey, 2006, p.9.  
253 -Apud JOUBERT, idem, p. 11. 
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O escritor camaronês Gaston-Paul Effa, da chamada nova geração de autores francófonos, é uma 
excelente ilustração do tema inclusão e exclusão no tocante à língua materna e o relacionamento 
com língua e cultura francesas.  
Desterrado de Yaoundé, sua cidade natal, em 1969, aos quatro anos de idade, o escritor africano 
passa a viver em Douala, em companhia das religiosas do Saint-Esprit. A partir dessa época, 
inicia-se, já na tenra idade, o seu processo de “afrancesamento”, sendo apontado como o “filho 
das Irmãs” e forçado a deixar para trás o povoado Béti e suas tradições. De todas as rupturas 
vividas, a mais cruel será a do seio materno, dor que ele transporá em seus escritos.  
Com a frase “L'Afrique est mon pays, la langue française ma patrie254”, o autor camaronense 
nos conduz à ambivalência que prevalece em suas obras, escrevendo como um francês, mas 
sentindo - como um africano da diáspora - toda as implicações da desterritorialização e as 
descobertas da nova “pátria”. Tendo como grande modelo os autores franceses, Gaston-Paul Effa 
deixa claro a influência dos grandes mestres, dentre os quais Proust, sobretudo em seus romances 
autobiográficos cuja memória, embora, por vezes, aparentemente “anti-proustiana” (sua memória 
não precisava ser provocada) traz de volta o passado perdido. Essas influências são naturais, uma 
vez que foi educado por franceses, e voluntárias, posto que confessa, como veremos abaixo, que 
se debruçava incessantemente sobre a língua francesa e seus textos literários, tentando captar e 
absorver seus mínimos melindres.  
Bérgson (1991) expõe em Matière et mémoire a teoria segundo a qual ver é rever e prever, 
lembrando que nenhuma imagem substituirá a intuição da duração (temporalidade), mas muitas 
imagens diversificadas poderão, pela convergência de sua ação, dirigir a consciência para o 
ponto preciso em que há certa intuição a ser apreendia. O narrador de Tout ce bleu afirma que 
sua memória era muitíssimo aguçada e dispensava o estímulo visual. Para o romancista africano, 
conforme passagens de Yaoundé Instantané e trechos de Mâ, basta pensar, ou melhor basta 
sentir,  para reviver. Assim sendo, o caminho percorrido nas lembranças vai da idéia à imagem, à 
cena do fato, partindo de um sentimento e a ele voltando. É a saudade (mesclada ao sentimento 
de falta, do querer novamente, ou da raiva por não ter mais) que nutre a memória do narrador, 
‘focalizando a cena do rapto’. Em Mâ, recompõe, detalhadamente, essa cena, como declara a 
personagem Sabeth ao se referir à noite em que Douo (Gaston) é doado pelo pai às religiosas da 
congregação do Saint-Esprit. O primeiro capítulo do livro, que se intitula Le rapt (o rapto), 
descreve em cinco páginas o momento em que o filho é doado às religiosas: “À vingt ans, la 
tradition m’enleva mon premier enfant. [...] Le souvenir de Soeur Marie-France qui entraîne 
Douo dans la voiture, l'image de l'arrachement que je cultive avec une sorte de délectation, 
curieuse et horrifiée, la constante lancination, se réveille souvent, comme cet élancement aussi 
qui provoque le cauchemar et ravive la scène du rapt.”255 Em outro capítulo, Les bleus des 
matins africains , declara novamente sua dor e revolta quando rememora o filho perdido para 
sempre:  “Il suffit de songer à cette tradition qui consiste à faire don de son enfant à Dieu ou à 
ceux que l'on aime, pour éprouver de la révolte [...] À tout jamais lui étaient associés le goût de 

                                            
254 « A África é meu país, a língua francesa é minha pátria ». Cf. entrevista a Frédéric Vignole-Weber, fev. 

2000. Observe-se, aqui, o desterro, não se trata de seu país, mas sim do seu continente. 
255 « Aos vinte anos, a tradição roubou meu primeiro filho. [...] A lembrança da madre Marie-France 

puxando Douo para dentro do carro, a imagem da extirpação que cultivo como uma espécie de deleitação, curiosa 
e horrorizada, a constante aflição, desperta freqüentemente, assim como essa dor pungente que provoca o pesadelo 
e reaviva a cena do rapto». P.9-16 
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premières goyaves et la saveur de taros qui m’étonnaient et me nourrissaient à la fois.”256. Nas 
últimas linhas de Yaoundé Instantanés, o autor confessa a sua saudade da África dando corpo às 
lembranças: “Dans mon exil, je voyage encore sur les routes de Yaoundé, je gagne l’épaisseur de 
ses forêts et fréquente assidûment ses murmures. Il est des lieux qu’on quitte et qui accroissent 
leur silence en nous. Il peut arriver qu’on les retrouve et qu’on en soit aimé”.257  Observe-se 
ainda nessa  passagem que, apesar de declarar que a França é sua pátria, o autor refere-se a esse 
país como terra de exílio.  
Em Tout ce bleu, uma busca identitária se desenvolve ao longo de toda a narrativa de sua 
infância: “ Car c’était la nostalgie [...], c’était qu’elle s’acharnait à rappeler à grands cris le 
paradis perdu [...] Piétinant dans la boue, je cherchais derrière le brouillard immense de la 
mémoire l'écho monotone du chant du criquet, la grimace facétieuse d’un nouveau-né, la 
mélancolie des choses chues. [...] Ma mémoire était si vive qu’elle n’avait besoin, je le savais, 
d’aucune provocation ; mais le jour où j’égarai le chapelet en perle de corail de Wouri que Soeur 
Captolina m’avait offert en souvenir d’elle, je me sentis plus que jamais seul.258 ” O narrador 
parece eliminar a madeleine proustiana, no entanto, imediatamente volta ao jogo das lembranças 
quando se refere ao rosário. Logo em seguida, oferta ao leitor uma das mais belas passagens do 
romance, na qual todo seu talento de retratista, através de uma memória recriada, entra em cena:  
 
J’avais essayé de renouer avec la moiteur engloutie à Douala, ces images ténues de mon enfance 
qui, chaque fois, à l’enfant exemplaire et adorant que j’avais été, causaient le même 
émerveillement : le flamboiement sauvage des feux de brousse, la forêt verdoyante aux lueurs 
vert-de-grisées, les étendues ocreuses raidies jusqu’à la mer, le soleil carillonnant dans un ciel 
chaque jour agrandi, dont le bleu ne voulait pas ternir, l’éclat dur et vivace des canotiers larguant 
les amarres, ce paradis vécu, quotidien et inépuisable, auquel il m’arrivait de songer avec 
émotion, le même pathétique pouvoir de rêverie. 259 
 
Tout ce bleu é escrito num dueto entre dois narradores que figuram separadamente nas duas 
partes da obra. O narrador extradiegético, que domina a primeira parte do romance intitulada 
Douala, local da infância do protagonista, expressa várias vezes as dúvidas identitárias da 
personagem, as quais são, quase sempre, feitas em forma de questionamentos lançados tanto a si 
mesmo quanto ao leitor: “Une fois ouvert l'écrin poussiéreux de la mémoire [...] – était-ce lui, 

                                            
256 « Basta pensar nessa tradição que consiste em doar o filho a Deus ou aos que se ama, para sentir revolta 

[...] Para sempre estavam associados ao filho o gosto das primeiras goiabas e o sabor da colocásia* que me 
surpreendiam e me alimentavam ao mesmo tempo».  *Espécie de tubérculo, semelhante ao inhame. P.59-60 

257«No meu exílio, ainda viajo pelas ruas de Yaoundé, ganho a espessura de suas florestas e continuo a 
conviver com seus murmúrios. Existem lugares que abandonamos, mas que fazem crescer seu silêncio em nós.  
Pode acontecer que os reencontremos um dia e que por eles sejamos amados».  

258  «Posto que era a nostalgia [..] Era que ela insistia em lembrar aos gritos o paraíso perdido [...] Pisando 
na lama, eu buscava por trás da imensa neblina da memória o eco monótono do canto dos gafanhotos, a careta 
engraçada do recém-nascido, a melancolia das coisas perdidas [...] Minha memória, eu bem o sabia, era tão 
aguçada que não precisava ser provocada; porém, no dia em que perdi o rosário de coral de Wouri que a Irmã 
Capitolina me dera de lembrança, senti-me mais do que nunca só». P. 118-119 

259 «Eu havia tentado reatar com a humidade  absorvida em Douala, as imagens tênues de minha infância 
que, todas as vezes, causavam sempre o mesmo encantamento para a criança exemplar e adoradora que eu fora, o 
chamejar selvagem dos fogaréus nas matas,  as florestas verdejantes com brilho de azinhavre, as planícies ocres 
esticando-se até o mar, o sol repicando num céu que aumentava a cada dia e cujo azul não queria descorar, o 
alarido fragoso e vivaz  dos canoeiros largando as amarras, esse paraíso vivido, cotidiano e inesgotável, no qual 
pensava por vezes com emoção, com a mesma patética capacidade de devaneios.»  
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Duou, ou un autre en lui, qui n’avait pourtant pas cessé d’être là, qui pressentait que la 
promesse de résurrection cachait la certitude d’une déception?”.260 Ao passo em que vai 
afirmando claramente sua ambivalência de “africano e europeu”: “Arracheur de son propre 
masque, qu’il avait choisi – qu’on avait plutôt choisi pour lui -, il se découvrait noir à l'extérieur 
et blanc à l'intérieur, il était cette noix de coco dont l'arbre s’élevait en oubliant ses racines, cet 
écorché par lui-même mis à vif, qui avançait, aveugle, comme l'effraie.”261 
As máscaras de Douo serão múltiplas, como afirma o próprio narrador: “Douo a toujours eu 
plusieurs visages”262. No convento, a criança desterrada enfrenta o drama de ter que esconder o 
opróbrio dos lençóis molhados ao acordar...defendendo-se contra os possíveis ataques do novo 
mundo imposto, decide-se a disfarçar suas falhas e criar uma imagem “limpa” que agradasse às 
religiosas, compatível com sua nova situação de “branco”: “Douo faisait encore pipi au lit [...] Il 
se hâtait de défaire son  drap, de le rincer et de dissimuler l'objet du délit. Puis il se mettait en 
quête d’un drap frais. Voilà pourquoi les religieuses l’avaient toujours trouvé si propre”.263  
Novamente o protagonista será encurralado em sua própria armadilha, pois, para manter-se 
“limpo” teria que atravessar todas as noites os imensos corredores escuros do convento para 
procurar lençóis limpos, lavar e estender os sujos... Face ao novo desafio, surge o seu imaginário 
africano, Douo passa, às escondidas, a dormir sobre uma esteira no chão, como os nativos. De 
modo que, ao raiar do dia, as irmãs sempre encontravam sua cama impecável e apontavam-no 
como exemplo para os outros meninos. A nova farsa conduzi-lo-á, pois, a um outro simulacro. 
Temendo fazer pipi na cama e ser descoberto, nunca aceitara viajar com as irmãs, afirmando que 
preferia estudar ao invés de ir às excursões do convento. Reafirmou-se, assim, a imagem do 
menino modelo, comportado e estudioso: “Toujours le nez dans ses livres, se disaient-elles”264. 
Com a chegada do protagonista à França, na segunda parte da obra, surge um narrador 
autodiegético que prevalecerá até o final do romance. É em Paris que Douo-Papus, como era 
chamado no convento, cede lugar a um “eu” que se identifica como sua dualidade: negro por 
fora, branco por dentro. Mas até que ponto resistirá essa dualidade? Será ele realmente só branco 
por dentro? O escritor se refugia na língua francesa que é sua pátria língüístico-cultural, mas fala 
com emoção dos Camarões que é seu país, posto que seu coração ficara ligado à mãe. 
 
Gaston-Paul Effa, que se confessa negro por fora e branco por dentro, aprende o francês em uma 
situação de exílio suigeneris, pois, apesar de ter continuado em seu país é retirado de seu 
povoado e fica enclausurado no Convento do Saint-Esprit na cidade de Douala, vivendo “como 
francês”. Como dito acima, ele não pode ser incluído no rol de escritores colonialistas ou pós-
colonialistas como seu compatriota Mongo Beti265 , uma vez que nele não há uma busca 

                                            
260   «Uma vez aberto o escrínio empoeirado da memória [..] - era ele, o próprio Douo, ou um outro, que, no 

entanto, sempre estivera ali, dentro dele, que pressentia que a promessa de ressurreição escondia a certeza de uma 
decepção? » p.22-23. 

261 «Extirpador da própria máscara, que tinha escolhido para si, ou melhor, que tinham escolhido por ele, 
descobre-se negro por fora e branco por dentro. Era este coco cuja árvore crescia esquecendo suas raízes, este 
esfolado por ele mesmo escarnecido, que avançava cego como a coruja-das-torres. » P.26 

262 « Douo sempre teve vários rostos », p.24. 
263 «Douo ainda fazia pipi na cama. Apressava-se em retirar os lençóis, lavá-los e dissimular o objeto do 

crime. Depois procurava lençóis limpos. Eis porquê as irmãs sempre o acharam tão limpo. » p.28 
264 «Sempre com o nariz enfiado nos seus livros, diziam elas. » p. 29 
265 Mongo Beti, renomado escritor camaronense que se destacou durante o período colonial e cuja obra 

engajada é considerada como um hino à liberdade. Autor de Si Ville cruelle (1954), Le Pauvre Christ de Bomba, 
escritos durante a época colinal e de Mission terminée (1958), Le Roi miraculé (1958) e finalmente L’Histoire du 
fou (1994) lançada no período da democracia. 
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identitária nacional, mas sim pessoal e pelo fato de que sua prosa seja totalmente destituída de 
neologismos ou fantasias lingüísticas que denotem o desejo de se injetar na língua do 
conquistador. Apesar de ter sofrido para aprender o idioma francês, ter apanhado das freiras 
tantas vezes quanto houvesse cometido erros nos ditados da escola, como declarou em entrevista 
concedida a Alexie Lorca, ele sempre quis aprender esse idioma, ao ponto de se tornar seu 
escravo: «J'aurais eu toutes les raisons de détester cette langue. Pourtant, je l'ai désirée! Comme 
on désire ce qui nous échappe. Je voulais tellement la dominer, la maîtriser que je suis devenu 
son esclave. J'étais prêt à tout pour la posséder ». (LORCA, Magasine Littéraire, fev. 2000). 
O que pode haver de mais intrínseco do que as emoções? Mas o que há de mais simbólico do que 
a língua, ou melhor, a escrita? As representações das emoções de Effa não são nem brancas nem 
negras, são alvinegras, primeiramente porque são impressas em “preto e branco”, em seus livros, 
segundo, porque seus sentimentos do Negro são expressos como um branco, ou seja, na língua 
dos brancos, o francês. E essa ambivalência se alastra em suas obras. Duas obsessões tomam 
conta do protagonista de Tout ce bleu, a não aceitação da perda da mãe e o desejo de dominar a 
língua da nova pátria. Essa busca por uma mãe perdida e a forte ligação com a língua francesa, 
nos faz lembrar Ionesco266 que, sendo filho de pai romeno e mãe francesa, também foi privado 
da companhia materna na infância, quando o pai decidiu voltar ao país de origem levando o filho 
consigo. O dramaturgo nunca viria a escrever suas obras em romeno, posto que para ele sua 
língua não pudesse ser outra senão a de sua infância e de sua mãe que ficaram na França. Nas 
obras do escritor camaronês, a língua francesa também é o veículo para a volta ao passado e o 
seio materno sublimado através da escrita literária:  
 
La langue française [...] cette langue d’adoption, sur laquelle il n’avait cessé de se retourner, tel 
un maniaque de la syntaxe et de ses secrets, hanté par la Provence lumineuse d’Alphonse 
Daudet, par le Paris de lutte sociale de Zola, et le frémissement des fables de La Fontaine. [...] 
Plus tard, il comprit qu’écrire ramenait au plaisir de la bouche, révélant son appartenance à 
quelque contrée charnelle, encore à peine effleurée, ébauchée dans la séduction des plaisirs de la 
chair, le brutal rappel de son identité seconde. Car chaque jour l'écrivain invente et le fils et la 
mère.267.  
 
Na cultura dos povos Béti (cf. EFFA; ATTIAS, em Le Juif et l’Aficain), é a mãe que tem a 
responsabilidade de ensinar a língua para o filho e essa aprendizagem se dá primeiramente no 
aconchego do seio materno. Posteriormente, a criança, quando maior, passa a se comunicar com 
os outros. Ora, o que se deu com o protagonista e com o autor foi a privação dessa aprendizagem 
com a separação da mãe. Douo foi, assim, duplamente roubado: tiraram-lhe a mãe e a língua 
materna. No entanto, ao invés de detestar a língua de adoção, ela a deseja, é através dela que 

                                            
266 “Tudo o que faço é de certo modo contra ele [o pai]... meu país era para mim a França, simplesmente 

porque eu ali tinha vivido com minha mãe, na minha infância, durante os primeiros anos de escola e porque meu 
país não poderia ser outro senão aquele onde vivia minha mãe.” Ionesco (1976: 23). 

267  « A língua francesa [...] essa língua de adoção, sobre a qual se debruçava incessantemente como um 
maníaco de sua sintaxe e segredos, obcecado pela Provence luminosa de Alfonse Daudet, pela Paris de luta social 
de Zola, pelo frêmito das fábulas de La Fontaine. [..] Mais tarde, compreendera que escrever conduzia novamente 
ao prazer da boca, revelando a sua pertença a alguma região carnal, ainda apenas tocada, esboçada na sedução 
dos prazeres da carne, o brutal chamado de sua outra identidade. Posto que, a cada dia, o escritor inventa tanto o 
filho quanto a mãe. » P. 52-53. Notar que, em MÂ, se dá claramente essa invenção quando no capítulo Une lettre de 
Douo, na p.154, a mãe africana lê (?) revoltada a carta, escrita em francês, na qual a Madre Superiora do Convento 
do Saint-Esprit declara que Douo já estava adaptado a sua nova vida.  
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recupera parte das perdas e, graças a ela, pôde ser aceito e respeitado na nova comunidade, onde 
atualmente leciona filosofia, na universidade de Lorraine, ao leste da França. Uma outra fusão 
afetiva do autor com a pátria de adoção se dá pelo viés oficial do casamento com uma francesa. 
No entanto, a pátria de origem não é esquecida. Como uma espécie de reconhecimento filial, 
Gaston cria em Strasbourg um restaurante franco-africano cuja renda é destinada a ajudar às 
escolas primárias de seu povoado e a manter a biblioteca que ele ali construiu, objetivando a 
melhoria do ensino local e permitindo às crianças nativas que permaneçam em seu lugar de 
origem, sem terem que sair do povoado para estudar. Percebemos, assim, como Douo Papus 
(como era chamado no convento) ainda palpita no coração do escritor, se voltar para as crianças 
de Yaoundé é resgatar sua própria infância através de seus pequenos compatriotas Fang-Beti.  
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Sabemos que, ao longo dos tempos, muitas das tentativas de submeter os mitos ao crivo do logos 
não foram bem sucedidas, especialmente, aquelas que se guiavam pelos três princípios 
aristotélicas que são o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído e o princípio da 
não contradição. Contudo, é impossível pensarmos os mitos separados da racionalidade, 
principalmente, quando nos propomos fazer um trabalho de natureza científica, sob pena de nos 
deixarmos levar por falsas conclusões. 
A imaginação, que se constitui numa dimensão antropológica, interage com a racionalidade de 
modo a estabelecer uma relação necessária e de permanente tensão. Conforme, Castor Bartolomé 
Ruiz em Os Paradoxos do Imaginário, “não há racionalidade, nem ciência ou tecnologia fora da 
imaginação, assim como não existe a imaginação fora da dimensão racional” (2003, p. 32). Isso 
implica que tanto a racionalidade quanto o imaginário coexistem e interagem a partir da 
dimensão simbólica.  
Não podemos pensar o imaginário como uma força independente e superior à razão ou contra a 
razão. Por sua vez, a razão não deve ser tomada como um instrumento de castração das 
possibilidades criadoras do ser humano e nem como instrumento de eliminação ou substituta do 
imaginário, ao contrário, deve ser percebida como uma aliada nos mecanismos de compreensão e 
tradução das formas de significar e dar sentido ao mundo. 
“Tradução” talvez seja a palavra-chave neste argumento. Não estamos aqui criando mitos, nem 
reproduzindo mitos, estamos - mesmo que tomados por um viés poético (Bachelard) -, 
procurando entender, neste caso em particular, o significado, o sentido e a importância dos mitos 
no Candomblé, particularmente, no Candomblé pernambucano.  Bom, toda e qualquer tradução 
implica o uso de uma linguagem, e toda linguagem é fundamentalmente “simbo-lógica”, uma 
vez que atribuímos sentido e os re-criamos de modo contínuo conforme as vicissitudes do devir.  
Embora o imaginário só consiga manifestar-se sob formas simbólicas, as imagens  que são seus 
exemplos, organizam-se, conforme Gilbert Durand,  
 
de acordo com uma certa lógica, uma certa estruturação, de modo que a configuração mítica do 
nosso imaginário depende da forma como arrumamos nele nossas fantasias. É dessa 
configuração que decorre o nosso poder de melhorar o mundo, criando-o cotidianamente, pois o 
imaginário é denominador fundamental de todas as criações do pensamento humano (1997, p. 
604). 
 
Não se trata aqui de reduzir o potencial criador do imaginário a construções lógicas até porque 
concordo plenamente com Castor Ruiz quando ele nos diz que: “a racionalidade e o logos podem 
aproximar-se das manifestações do imaginário, mas não são capazes de cercá-lo 
conceitualmente” (op. cit., p. 69) – o que, ao meu ver, não impede que o logos possa nos ajudar a 
compreender as potencialidades criadoras e as redes de sentidos do imaginário. É evidente que 
para enveredarmos por esse caminho devemos esquecer completamente a lógica clássica e, daqui 
por diante, devemos pensar o mundo e seus modelos de representações, como os mitos, por 
outras lógicas que nos permitam modificar os parâmetros de interpretação e análise vigente.  
Tais lógicas são as lógicas heterodoxas, como as lógicas paracompletas e as lógicas 
paraconsistentes. A lógica trivalente criada pelo polonês Jan Lukasiewicz, é um exemplo de 
lógica paracompleta que opera sobre a base de que, além de proposições verdadeiras e falsas, há 
também proposições que não são nem verdadeiras e nem falsas e, portanto, existe um terceiro 
valor lógico que opera entre um valor e outro e que vem romper com o princípio do terceiro 
excluído, embora almejace romper com o princípio de não contradição. Este terceiro valor pode 
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se interpretar como a possibilidade e se pode simbolizar por ½, traduzindo numa linguagem 
própria das ciências humanas, é justamente o que Lupasco e seus seguidores chamaram de 
terceiro incluído.   
Já a lógica paraconsistente foi criada pelo professor brasileiro Newton da Costa e tem como 
proposta derrogar o princípio aristotélico da não contradição, o que nos permite pensar o mundo 
contraditório de modo consistente e não-trivial, sem eliminarmos as contradições. São os 
postulados destas lógicas (paraconsistente e trivalente) que vão nos permitir pensar outras 
lógicas como a lógica do magma (referida por J-J Wunenburger, em A Razão Contraditória, e a 
lógica institiva fundada numa razão sensível, que como bem colocou M. Maffesoli em O ritmo 
da vida, estabelece um vínculo entre a esperiência poética da vida e a démarche gnoseológica. 
Amor mundi que corrobora uma libido sciedi” (Maffesoli, 2007, p. 175).   
Assim, tomando como referencial teórico as teorias sobre o imaginário, em especial, a Teoria 
Geral Paraconsistente do Imaginário (apresentada por mim em minha tese de doutorado) e o 
princípio de redundância observado pelos mitólogos que adotam a mitocrítica e a mitoanálise, 
discuto a lógica ou as lógicas dos mitos dos Orixás, os postulados lógicos que determinam as 
convergências simbólicas e os motivos que proporcionam a experiência com o sagrado, assim 
como as contradições nas nações Nagô, Jeje, Jeje-Nagô, Angola, Angola-Keto, Keto, Xambá-
Nagô em Pernambuco. 
 De forma nenhuma pretendo aqui esgotar o tema da mitologia afro-brasileira em 
Pernambuco e desde já quero destacar que a leitura dos pensadores como Roger Bastide, Arthur 
Ramos, José Beniste, Rita Segato, Reginaldo Prandi, Roberto Motta, Rui Povoas, dentre outros, 
são fundamentais para compreender que os mitos dos orixás, cultivados não só pelos babalorixás 
e yalorixás, mas como pelos próprios filhos de santo explicam a origem de tudo, justificam os 
papéis e os atributos dos orixás, enaltecem e codificam a crença, impõem valores e princípios 
morais e, enfim, legitimam e garantem a eficácia das práticas rituais justificando, assim, e dando 
sentido ao cotidiano. 
  
Corroborando toda uma série de trabalhos realizados, particularmente, sobre a mitologia Yorubá, 
Fon (Ewe) e Bantu, os mitos dos Orixás, em Pernambuco, nos falam fundamentalmente da 
criação do mundo e de como este mundo foi criado em diferentes etapas por diferentes orixás. 
Cada narrativa correspondente a uma etapa da criação contém uma infinidade de temas-situações 
como a traição, o amor, a guerra, a vida, o trabalho, a morte, etc. de modo a revelar algumas 
analogias entre a ordem cosmogônica e ordem humana. 
Cada mito de uma etapa da criação, que também poderíamos chamar mitos heróicos, se 
adotássemos a classificação de José Beniste, foi definido de acordo com o papel principal 
desempenhado pelo Orixá na narrativa, assim temos o Mito de Xangô, Mito de Iemanjá, Mito de 
Iansã, Mito de Oxossi, Mito de Ogum e muitos outros. Como em geral mais de um orixá 
participa do enredo de um mito e muitas dessas narrativas se repetem nas diferentes nações, optei 
por não apresentar todos os mitos a fim de não tornar a minha apresentação demasiadamente 
longa. Contudo, as minhas afirmações contemplam e se estendem pelos menos a todos os mitos 
coletados durante o período dessa pesquisa que já está no seu segundo ano e que se estendem as 
nações anteriormente referidas.  
Conforme Gilbert Durand, todo mito é um sistema dinâmico de símbolos e arquétipos que, sob o 
impulso de um schème, tende a compor-se em narrativa. Deste modo, procuro destacar os 
schèmes, os arquétipos e os símbolos nelas presentes. 
Destaco que muitos dos mitos de criação assim como muitos mitos dos Orixás, atualmente em 
Pernambuco, conservam apenas as metáforas obsessivas pessoais e/ou coletivas, o que implica 
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que sobrevivem praticamente através da descrição das personalidades e dos comportamentos 
correspondentes e, são percebidos de acordo com interesse de cada Nação, ou ainda de cada 
babalorixá ou Ialorixá. E isso é uma das razões para a existência das variações mais diversas. 
 
Inicialmente, vejamos na íntegra dois Mitos de Criação, um Jeje  e outro Nagô. 
 
Mito Criação n.1: Oxumarê  (Nação: Jeje) 
 
(...) Oxumarê (bessein) é a responsável pelo movimento do planeta terra – ela circula a cabeça 
correndo atrás da cauda e essa corrida faz com que o planeta terra se movimente. No que 
Oxumaré consegue alcançar a ponta do rabo, o planeta terra deixa de existir. E há momentos em 
que esse orixá vem visitar a terra para andar nesse mundo, nesse exato momento, o arco-íris se 
forma...  
 
Observem aqui que o schème da circularidade vem eufemizar a animalidade, a animação e o 
movimento próprios do arquétipo da serpente. A serpente, para G. Durand, é símbolo da 
transformação temporal, da fecundidade e, por fim, da perenidade ancestral (1997, p. 316). 
Acrescento aqui que a imagem da serpente, compreendida de modo positiva, é símbolo da 
totalidade temporal. Mais uma vez a fecundidade é marcada pela visita dos Orixás e anunciada 
pelo arco-íris que contém todas as cores deles representativas.  
 
Mito da Criação n. 2 (Nagô):  Oxossi com Oxalá 
 
Oxalá é o senhor das águas, do branco e da paz. Até dizem que Oxalá é um Orixá que não se 
combina com Exu. (...) Ele é o filho. E se o filho vem do pai com todos os problemas que existe, 
mas nem sempre tem uma união, uma união paralela. Aí vem a questão de Oxossi com Oxalá: é 
uma relação da questão de fertilidade, da alimentação da floresta. Ele era um caçador. Ele 
abastecia os reinos com suas caças. Ele é um filho de um caçador porque Oxalá determinou que 
cada filho comanda uma coisa. É como se você fosse um rei e você criasse os seus ministros. 
Então, ele era o ministro da alimentação, do abastecimento das aldeias, como Ogum é o ministro 
da guerra, como Xangô é o misnistro da justiça, como Oxum da vaidade, do amor, da união. É 
tanto que existe uma música que: “É que Ogum está de onda, quando quer guerrear, Oxum mãe 
do amor, foi a Ogum acalmar. Ê, ora ê, ora ê, ê, Oxum nadê, ô. Xangô Alafê mandou-me chamar 
para falar com Ifá”. (...) Ogum sempre foi um Orixá irreverente, preponderante. Então, Oxum 
sempre estava alí. Oxum é mãe da paz, em relação com Oxalá, esse tratava ela como um porta 
voz dele. (...) Olorum é um orixá muito mais poderoso do que Oxalá que criou os orixás. Olorum 
é o Deus maior. Deus do céus. Ele é tudo, todo o poderoso. Quando se fala em Ifá, é o deus da 
adivinhação, é o homem que dá os recados através dos búzios.(...) É que muitas vezes ele fala, 
mas manda que Exu diga. Ele dá recado, mas manda Exu dá o recado (...) porque na verdade Exu 
é o mensageiro de todos os Orixás. 
 
Este mito diz respeito à criação do mundo, do universo sob a égide de um deus único, que delega 
poderes aos orixás para que eles criem, instituam e assentem o mundo, para estabelecer assim as 
bases da sociedade humana.  Notem que os elementos de cada Orixá se interpenetram, 
instaurando assim um elo com a cosmogonia de modo a tornar ela mesma num motivo para a 
criação de uma nova narrativa mítica que numa relação dinâmica com o cotidiano se ramifica, se 
perpetua e se transforma. 
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Estão presentes neste mito, os mitemas da água mãe, da comunicação, da fertilidade, da floresta 
fértil, da beleza e do amor, do caçador e da justiça que se traduz nas imagens de Oxum, Exu, 
Oxossi, Ogum e Xangô.  
O schème presente é o do movimento, o arquétipo do chefe, o Deus maior, é Olorum que se 
substantifica no simbolismo do olhar, quando fala com Ifá, o Deus da advinhação, símbolo do 
olho que tudo vê. 
Ainda podemos identificar o arquétipo e o símbolo do filho que sob o impulso do schème do 
movimento, da criação vem instaurar uma dimensão diurna aos mitos cosmogônicos do 
Candomblé pernambucano. 
 
Vejamos agora os Mitos dos Orixás correspondentes a etapas da criação:  
 
Mito de Xangô (Nagô) 
 
(...) Xangô era muito enxerido. Ele tinha três mulheres: Obá, Oxum e Iansã. Ele não ficou com 
Iansã que ela era muito a de criança. Era uma santa muito poderosa. Mas Oxum era mais 
poderosa que ela. Existe uma história que ela soprou para pegar Oxum na casa dela. Ela disse: 
você está com o meu marido, eu vou soprar fogo na sua cidade, eu tenho poder para isso. Aí 
Oxum sentada cantou: Olê dê, alá dê, ai ô. Aí a chuva caiu e apagou o fogo. São inimigas 
mortais. 
 
 Notem que o arquétipo do soberano monarca, visto como o justiceiro tradicionalmente 
encontrados na literatura referente ao rei Xangô, guerreiro, soberano de Oyó, está nesta narrativa 
eufemizada por meio do arquétipo da alimentação e da sexualidade. Então, num mito que 
deveríamos classificá-lo como pertencente a uma estrutura do imaginário própria do Regime 
Diurno, passa a ter, pelo menos no discurso de uma Yalorixá Nagô, características próprias do 
Regime Noturno.  
 O arquétipo valorizado é o do fogo, mas não o fogo de Xangô, mas o fogo de Iansã, 
embora ambos não deixem de convergir simbolicamente. Iansã é representada enquanto sopro e 
fogo, o que nos leva ao schème do movimento, ao arquétipo do vôo e o simbolismo dos ventos, 
contudo ela emana a própria contradição na medida em que é ela que carrega os espíritos dos 
mortos, arquétipo do repouso.  
 Percebam que a tensão se estabelece entre Oxum e Iansã. Oxun é representada pela 
imagem da chuva, o schème da queda, o arquétipo da inversão e o simbolismo da descida, o que 
vem a confirmar, por meio de sua vitória, a eufemização do Mito de Xangô. 
 
Mito de Oba (Xambá-nagô): 
 
Obá é um orixá que foi tanto a mulher de Xangô e ela se revoltou porque Oxum das três 
mulheres de Xangô foi a que ele mais gostou. Então, Xangô chegou em casa e foi com uma sopa, 
e obá reclamou por qual motivo Xangô não comia a sopa dela. Porque eu cheguei lá na casa de 
Oxum e ela colocou uma tigela de sopa e eu adorei a sopa e agora estou de barriga cheia. Como 
sempre Xangô se perdeu pela gula. Aí vem a questão. Obá se questiona com Oxum. E oxum diz: 
não porque eu cortei a minha orelha e dei a ele. E ela simplesmente por amor a Xangô cortou a 
orelha e colocou na tigela, na sopa de Xangô chegando em casa, pegou aquela sopa, repugnou-se 
e a abandona. Ela revoltada criou um rio revoltante, um rio redemoinho. Foi a revolta dela que 
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esse rio desce e vai de encontro ao rio corrente de Oxum. Então existe uma briga...Obá e Oxum 
pela questão da malandragem que Oxum fez com Obá para afastar Xangô. 
 
No mito de Oba, podemos identificar numa primeira instância, o schème do engolimento que 
projeta de algum modo, segundo G. Durand, “a grande imagem materna pelo meio-termo da 
substância, da matéria primordial, quer marinha quer telúrica” (1997, p. 225).  
Podemos observar também o arquétipo da alimentação, o simbolismo da comida e o símbolo da 
sopa. Numa segunda instância, o schème do movimento, o arquétipo da água, o simbolismo da 
descida, e da agressividade e os símbolos do rio revoltante e do rio redemoinho. É aqui que ela 
passa a representar a senhora das guerras e a dona do cobre. Então temos uma Obá dona do 
amor, que está disposta a cortar (sacrificar) a própria orelha em nome do amor, uma Obá que 
resolve as questões sentimentais que lhe são solicitadas e ao mesmo tempo temos uma Obá 
tomada pela ira, representado tudo que é contrário ao que foi mencionado. 
Quanto a imagem de Xangô, essa está associada à gula, o que só vem reforçar a análise do mito 
anterior. O que percebo é uma variação dos elementos que vão estabelecer a tensão no mito - o 
que muda são os personagens: Iansã agora é substituída por Oba.  
 
Mito de Oxossi (Jeje-Angola): 
 
Orixá da caça da cidade Jibú. Ele era conhecido como orixá Odé... Mas como existia o pássaro 
da África, que tinha o feitiço que são feiticeiros e foi pedido para Orimilá para jogar o feitiço. Aí 
foi chamado três caçadores. Por último, chamaram Odé e com uma flecha só ele acertou e matou 
o pássaro, ele livrou a cidade daquelas bruxas, aí ele se tornou Oxossi, o rei dos caçadores. 
Pertençe a mata. Osanha é que pertence a sabedoria, a folha. 
 
O schème desta narrativa mítica é ascencional. Constelam-se aqui dois arquétipos, o do vôo e o 
do herói, o simbolismo é o do caçador e o símbolo é o arco e a flecha, mas que nesse caso, está 
representado apenas na imagem da flecha. Contudo, Oxossi é a dinvidade da harmonia, ele vem 
para instaurar a paz num reino, e melhor, ele não é um herói sanguinário, ele só usa uma única 
flecha para acabar com o pássaro (que me valendo de uma linguagem durandiana) pertence ao 
Regime Diurno. Oxóssi porque pertence à mata mantém um equilíbrio ecológico protegendo 
assim os caçadores e a caça ao mesmo tempo. Ora, como seria possível usando uma linguagem 
pautada numa razão aristotélica pensar isso? Simplesmente, teríamos uma contradição, portanto, 
um conjunto de preposiçòes nào válidas.  
 
Mito de OGUM (Nagô):  
 
Orixá é a fé do filho, natureza, céu, estrada. Ogum foi o orixá criado no templo, foi rebelde junto 
com Exu. É tanto que Exu e Ogum se dão bem. Na verdade, eu sou filho de Exu. No Xambá não 
se faz EXU, colocaram Ogum na minha cabeça. Na verdade porque Ogum nunca aceitou ficar 
debaixo de pai e de mãe. Sempre quis conquistar sua própria independência. Não só para ele, 
mas como para a corte, em várias ocasiões que os pais deles quando precisavam dele, ele estava 
ali atuante. Ogum é um guerreiro. É um guerreiro tão justo, que quando ele cometeu uma 
injustiça, ele próprio...que o destino dele. Mas antes disso, ele conquistou a terra dele, a terra de 
Olerê, conquistou o mundo para Oxalá, abriu o caminho para que conquistasse a terra de Oió, 
porque a riqueza que Xangô tem, ele não trabalhou para que isso existisse. Quem deu riqueza a 
Oxum foi Oxalá. É tanto que Oxum se combina com Oxalá. E o que acontece Ogum sempre vive 
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desbravou a terra, viveu em guerra, guerreando contra um contra todos. É um sanguinário. É 
tanto que Ogum comia tudo que dessem a ele. É a melhor carne dele é cachorro. (...). Mas é um 
orixá que sempre está ao lado de todo mundo. Você pode ser filho de Xangô, de qualquer outro 
orixá e lá está ele, te ajudando porque ele manda no mundo. Até para dar a obrigação de Ogum, 
você dando a Exu, ele não recebe, porque os três mandam no mundo. Exu manda nas 
encruzilhadas junto com Ogum. E Ogum também manda nos caminhos. Às vezes a questão: Odé 
é um orixá irmão de Ogum.  
 
 Através da valorização das imagens de conquista, de desbravador, os schèmes predominantes 
nesta narrativa mítica são o da verticalidade e do movimento, que por sua vez, se traduz no 
arquétipo do herói. Neste caso, a constelação desses schèmes e arquétipos traduzem-se nos 
simbolismos do herói conquistador, do guerreiro sanguinário e do homem trabalhador e 
justiceiro.  
É importante destacar que Ogum é arquétipo mítico da liberdade do espírito – o que o torna, 
assim símbolo da transcendência. 
Segundo Gilbert Durand,  
 
poder-se-ia dizer que a transcendência exige esse descontentamento primitivo, este movimento 
de mau humor que a audácia do gesto ou a temeridade da empresa traduzem. A transcendência 
está sempre, portanto, armada (1997, p. 159). 
 
No caso de Ogum a arma é por excelência o cetro de justiça traz a fulgurância dos raios e uso 
exclusivo do gládio. A imagem do justo, daquele que ajuda a todos porque manda no mundo, 
tem a função de reparar em Ogum o significativo corte existente entre o bem e o mal na sua 
personalidade. 
 
Mito de Oiá, Iansã (Nagô): 
 
Vim da casa de Oxalá, na casa que cultua a nação Xambá, mas meu pai de santo era Nagô. Oiá 
sou eu. É o santo altivo, meigo, mas bravo na hora que tem que ser, como eu sou rígida, ela 
também é. Eu não minto, mas omito alguns defeitos dos filhos para não ofender. Guerreira, 
trabalho só. Sou uma pessoa que venho de uma família tradicional, fui tirada de uma família 
tradicional. Também seja uma característica de Oxum e Iansã. Eu de Iansã com Obaluaiê. Eu sou 
a primeira de [pernambuco. ...Mas quem manda na minha casa é Iemanjá. Iemanjá sou eu 
apaixonada, minha casa é de Iemanjá. Oiá sou eu, brava, valente,guerreira e mãe. Tem tantas 
lendas , dela com Xangô, sobre o que ele fez, sobre o que ele é. 
 
 No mito de Oiá ou Iansã observamos fundamentamente o schème da verticalidade, os 
arquétipos da mãe, do espírito independêndente e do herói que se traduzem no simbolismo da 
mulher da guerreira e batalhadora. A imagem do redemoinho, representada na forma de espiral, 
tal como está colocada positivamente na narrativa de Iansã, nos fala da força, ou melhor, de sua 
força que anima o mundo e dá a vida. 
Já em Oba, como a imagem do redemoinho é vivenciada negativamente, o mito expressa a força 
que destrói a vida: a morte. 
 
Mito de Logun-eté (Angola) 
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(..) Logun-eté: é sincronizado com o Deus Narciso. Filho de Oxum com Oxossi. ...No reino dos 
orixá existe no plano espiritual os seminários só para mulher. Então, Logun-eté estava louco para 
descobrir o segredo da mulher, o segredo da fertilização. Então, ele se transvestiu de mulher e foi 
para o seminário. Obatulá e Olumaré estavam lá e depois Oxum que se encantou com ele. Oxum 
se transformou em pomba e sobrevoou todo o continente africano e ao descer ela se transformou 
em água. Oxum lançou uma maldição: dalí em diante ele não iria descer no ixirê, quando 
tivessem cantando para orixás homens, só quando estivesse cantando para orixás mulheres. 
 
A narrativa mítica de Logun-eté apresenta o tema mítico do andrógino uma vez que Logun-été é 
representado como um ser duplo, que por meio de um disfarce possui a um só tempo os atributos 
dos dois sexos. Tal interpretação só reforça a idéia que esses mitos de Orixá são na verdade 
etapas ou desdobramentos do mito de criação do Candomblé. A possibilidade de reunião e 
separação dos sexos nos remete a idéia de unicidade, da totalidade – o que é reforçado pela 
maldição de Oxum que ele não iria descer no xirê, quando tivessem cantando para orixás 
homens, só quando estivesse cantando para orixás mulheres. 
Oxum valorizada de forma negativa traz os schèmes da mudança e da descida, os arquétipos do 
vôo, do animal e da água, o simbolismo animal e o símbolo pomba. A feminilidade de Oxum, 
neste caso, está relegada ao nível da animalidade. 
O conjunto dessas narrativas leva-nos a uma dificuldade essencial de compreensão 
arquetipológica: a sobreposição das motivações (traduzidas em arquétipos) provoca uma 
polivalência semântica que, à luz do modelo de pensamento clássico, parece completamente sem 
sentido. Contudo, se vislumbrado por meio das lógicas heterodoxas apresentam-nos dotadas de 
um poder de significação capaz de estabelecer contato com o sagrado e de uma fonte de 
transformação, possível de uma leitura poética. 
Também é fácil perceber que as imagens apresentadas enriquecem-se e alimentam-se de fato, na 
relação com os quatro elementos (terra, água, ar e fogo), que conforme G. Bachelard, são os 
hormônios da imaginação. Quando perguntado ao Babolorixá ou a Yalorixá sobre quais são os 
orixás que se ligam a: água, terra, ar, fogo, obtivemos, de modo geral, a seguinte resposta: 
ligados a terra estão Ogum e Oxossi; ligados à água, estão Oxum, Iemanjá, Nanã e Oba; ao ar, 
Iansã, e ligados ao fogo estão Xangô e Iansã.  
Devo destacar que uma das tentativas de discutir a lógica subjacente aos mitos foi realizada por 
Rita Segato em Santos e daimones: o politeísmo afro-brasileiro e a tradição arquetipal (1992). 
A autora enfatiza que não é possível fixar categorias, como quente e frio, e classificar os Orixás 
como pertencentes a uma dessas categorias. A relação entre os Orixás é mais complexa: há a 
ausência de núcleo ou parâmetro comum para todas os orixás, porque cada Orixá se superpõe e 
ao mesmo tempo se opõe a cada uma dos outros em pelo menos uma característica. E em 
segundo lugar, prevalece a ausência de núcleo comum para todos os membros de cada Orixá, isto 
é, cada indivíduo não exibe todos os traços reconhecidos para cada orixá (cf. op. cit., p.176-181), 
já que todo e qualquer orixá pode ser cultuado segundo diferentes qualidades, como por 
exemplo, pode-se cultuar Iansã, Iansã de Balé, Iansã Elegbá, entre outras.  
Assim, cada orixá se multiplica em vários, criando-se uma diversidade de devoções, cada qual 
com um repertório específico de ritos, cantos, danças, paramentos, cores, preferência 
alimentares, cujo sentido pode ser encontrado nos mitos. 
Vimos que são positivas as relações de Ogum com Exu; o de Oxum com Oxalá; e de Ogum com 
todos os Orixás. Mas são negativas as relações de Obá e Oxum; e Iansã com Oxum. 
Dessas relações nascem outras que se complexificam cada vez mais, de modo a nos permitir 
traçar às relações de contradição, contraditoriedade, subcontrariedade e subalternação dentre as 
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características dos Orixás. Mas de antemão, podemos entrever que a lógica que define os mitos e 
as contradições míticas nas nações investigada em Pernambuco tem como base os postulados das 
lógicas polivalentes e paraconsistentes. 
 Essencialmente, o mito no Candomblé pernambucano mesmo que fragmentado além de 
proporcionar o reencontro de sua unidade monádica (sem partes) com um mundo natural, dá 
sentido à realidade, ao cotidiano, constituindo assim, desse modo, uma fundo de conhecimento 
útil aos membros das diversas nações de origem africana. 
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Gênero e imaginário entre os Wari: etnografia e teste arquétipo de nove 
elementos (at-9) 
 

Arneide Bandeira Cemin (UNIR) 
 
Oro Wari ou Pakaas Nova 
 Os Wari', significando gente na língua Txapakura, ocupavam, no final do século XIX, o 
sudoeste da Amazônia: a Bacia do Rio Lage, afluente da margem direita do Mamoré, as bacias 
do Rio Ouro Preto, Igarapé da Gruta, Igarapé Santo André e Rio Negro, afluentes do baixo e 
médio curso da margem direita do Rio Pacaás Novos, além das cabeceiras dos Rios Ribeirão e 
Formoso. Por volta dessa época houve uma migração de parte da população para os Rios Dois 
Irmãos e Novo, afluentes da margem esquerda do Pacaás Novos (ISA, 2006). 
Com a invasão de seringueiros a partir das primeiras décadas do século XX, os Wari' foram se 
deslocando para as cabeceiras dos rios, locais de mais difícil acesso. Na década de 50, a região 
ocupada estendia-se, no sentido leste-oeste, da serra dos Pacaás Novos até o Rio Mamoré, no 
sentido norte-sul, dos rios Ribeirão e Mutum-Paraná até o médio Rio Pacaás Novos e o Rio 
Novo (CONKLIN, 2001). Os Wari´ constituem a população indígena mais numerosa do estado 
Rondônia, totalizando em 2007 cerca de 4.150 indivíduos (FUNASA, 2007). Encontram-se 
distribuídos em oito Postos Indígenas (PI), localizados em quatro Terras Indígenas administradas 
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), todas no Estado de Rondônia, além de uma colônia 



 277

agrícola (Sagarana), mantida pela diocese de Guajará-Mirim. Sua população é de 2.270 pessoas. 
Este povo começou a ser exterminado na década de 40 pelas frentes de expansão dos seringais. A 
chamada pacificação ocorreu entre 1956 1969 por missionários evangélicos e católicos, 
pertencentes a Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) e pela Prelazia de Guajará Mirim, 
respectivamente (Panewa, 2002); e por agentes do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 
Reduzidos, devido às epidemias, a menos da metade da população original, os Wari' passaram, 
em poucos anos, a viver em torno dos postos do SPI (ISA, 2006). 
 Atualmente encontram-se divididos em oito subgrupos: Oro Mon, Oro Waram, Oro 
Waram Xijeim, Cã Oro Waje, Oro Não, Oro At, Oro Eo e Oro Jowin. Além da convivência no 
mesmo espaço, com outras etnias (Jabuti, Makurap, Canoé, entre outros) em decorrência de 
políticas de aldeamento realizadas pela Funai; ocorrendo por  conseqüência, casamentos 
exogâmicos (interétnicos) . Encontram-se distribuídos em cerca de 20 aldeias, localizadas em 
cinco terras indígenas. Antes do contato eram organizados com base em família patrilocal 
extensa e livre (PANEWA, 2002). O chefe da família tornava-se líder apenas de modo episódico, 
por ocasião de guerras e de visitas a outros subgrupos: “cada chefe de família guardou até hoje 
essa autonomia por isso nem sempre ele respeita as decisões do cacique, liderança essa que 
muitas vezes foi criada pela FUNAI e hoje é escolhido pelo povo” (PANEWA, 2002:53).  
 As aldeias com cerca de 20 a 30 pessoas eram compostas por 2 a 8 casas, incluindo a casa 
dos homens solteiros. As casas eram feitas de palha contendo cama de paxiúba coberta por 
esteiras. Apesar de a pajelança ter sido desautorizada e mesmo proibida pelos missionários, 
algumas aldeias ainda contam com pajé, sendo que “a pajelança é forte em algumas aldeias, 
como no Rio Negro Ocaia onde mora o pajé Oro Wam Oro At, com mais de 80 anos de idade” 
(PANEWA, 2002:52; VILLAÇA, 1992, 2000, 2006). 
 A confecção de armas e utensílios encontra-se dividida entre homens e mulheres. Os 
homens fazem arcos e flechas e as mulheres esteiras, cestos, abanos e potes de barro. O fabrico 
de panelas parece ter sido abandonado. Ao mesmo tempo em que as mulheres atualmente 
aprenderam a fazer brincos e colares para a venda (PANEWA, 2000). 
 Quanto a educação, todas as aldeias contam com ensino de Primeiro Grau e cerca de 45 
Wari, entre homens e mulheres, formaram-se pelo Projeto Açaí, em grau de magistério. Entre 
1986 e 1989, 30 Wari (homens e mulheres) obtiveram formação como Agentes Indígenas de 
Saúde, em curso promovido pelo CIMI. São acometidos pela malária, tuberculose (causa 
principal de mortalidade infantil), hepatite, verminoses, leishmaniose, e mesmo doenças como 
hipertensão e câncer (PANEWA, 2000). 
 A economia Wari tem por base a roça com produtos tradicionais: milho mole e batata-
doce, e milho duro, arroz, feijão e banana e mandioca brava. Esta última é utilizada para a 
fabricação de farinha destinada ao consumo e a venda. A produção de farinha gira em torno de 
200 toneladas/ano, fazendo deles abastecedores do mercado de Guajará Mirim. Além disso, 
praticam a pesca e vendem o excedente, sempre em pequena escala. Outro produto destinado à 
venda é a castanha. Sua coleta ocorre nos meses de janeiro e fevereiro. Os projetos financiados 
pelo PLANAFLORO relativos ao plantio de café e pupunha não deram resultado e a pesca 
predatória com fim comercial é praticada em larga escala de forma ilegal por não índios nas 
Baías das Terras Indígenas Pakaas Novas; ocorrendo o mesmo com a madeira (PANEWA, 
2000). 
 
Método e procedimento 
 Utilizamos o método etnográfico, com as técnicas de Grupo Focal e AT9. Este último é 
um teste projetivo, criado pelo psicólogo Yves Durand (1998), a partir da obra de Gilbert Durand 
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(1997). Pauta-se em abordagem e orientação antropológicas, e visa estudar as representações, os 
sentidos e as configurações simbólicas resultantes da contínua interação entre o homem e o seu 
meio. Identificando o tipo de estrutura do imaginário com a qual o indivíduo (isolado ou em 
grupo), expressa seus estímulos ansiógenos, suas defesas, e o uso que faz dos elementos 
auxiliares propostos pelo teste. É composto por nove arquétipos que servem de estímulos à 
imaginação: 
Um estímulo central: o personagem, no qual deve ocorrer a projeção do autor no desenho;  
Dois estímulos ansiógenos: a queda e o monstro devorante, que são a expressão da angústia 
existencial do sujeito;  
Três estímulos de resolução da ansiedade: espada, refúgio e elemento cíclico;  
Três estímulos complementares: água, animal e fogo, que servem para auxiliar os demais 
arquétipos. 
 Os arquétipos funcionam como estímulos para que o indivíduo elabore um micro - 
universo mítico obtido a partir de uma dupla construção: um desenho e uma narrativa. Assim, o 
desenho fornece as imagens e a narrativa nos dá o sentido e a articulação da composição 
desenhada. Ambos são complementados por um quadro de análise, no qual se registra o modo 
como cada arquétipo foi representado, o papel que ele cumpre no desenho e na história, bem 
como, aquilo que ele simboliza. A estas informações são acrescidos dados obtidos através de um 
questionário que permite esclarecer outros aspectos que motivaram o desenho e a história do 
mesmo. O micro universo é passível de ser classificado nos Regimes Diurno e Noturno de 
imagens, e nas estruturas heróica, mística, sintética e ainda, pode ser inclassificável. Neste 
último caso, apresenta-se desestruturado, ou seja, os elementos encontram-se sem ligação, 
distribuídos aleatoriamente. (CEMIN e SOUZA, 2005; CEMIN ET ALII, 2001; ROCHA-
PITTA:2006 e s/d). O pressuposto é o de que as imagens formam sínteses e 
complementaridades, em decorrência das propriedades de “condensação” e de “deslocamento” 
dos símbolos, conforme a indicação de Freud em “A interpretação dos sonhos”. 
 O específico da técnica de Grupo Focal (GF), de acordo com os autores consultados, é a 
sinergia: a dinâmica de interação grupal e a diversidade de opiniões; no entanto, assuntos íntimos 
podem ficar prejudicados. Os fatores a serem considerados na dinâmica grupal são interação, 
pressão, competição, influência, assunto controverso ou íntimo (CARLINI E COTRIM, B.1996; 
DIAS, 2006; HASSEN, 2002; IERVOLINO, S. A, PELICIONI, M. C. F., 2001). Em decorrência 
desses fatores, ficou decidido que além da entrevista em grupo, faríamos também entrevista 
individual. 
 O número e a composição dos grupos focais foram ajustados às condições do campo. Os 
critérios para a participação seriam: mulheres e homens jovens e adultos preferencialmente da 
etnia Wari e que fossem habitantes das Aldeias Ricardo Franco e Rio Negro Ocaia; falantes da 
língua portuguesa. A técnica de GF recomenda que a mesma aconteça em sala espaçosa, 
confortável e com privacidade, mobiliada com mesas e cadeiras. 
 A questão chave seria de caráter geral porque a recomendação dos autores é que o tema 
seja apresentado de forma ampla. Após a apresentação da equipe e dos participantes e da 
assinatura do Termo de Consentimento, a mediadora disse que o objetivo daquele encontro seria 
entender mais sobre o casamento Wari, para compreender o que está bem e o que não está bem 
no casamento entre eles, hoje em dia. Para a obtenção do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido foi explicitado o direito dos participantes ao sigilo sobre sua identidade e garantida 
sua livre expressão. Quanto à recompensa pela participação, ficou definido que na haveria 
qualquer tipo de pagamento, apenas seria ofertado lanche ou pequenas guloseimas: bom-bons, 
por exemplo, com vistas a atenuar o cansaço. 
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 A pesquisa teve caráter exploratório por tratar-se de fenômeno que só agora ganha 
visibilidade. Trata-se de violência nas relações de gênero intraétnicas. O estudo foi motivado por 
solicitação da Funai de Guajará Mirim, de laudo pericial antropológico sobre estupro ocorrido 
em uma aldeia Wari, naquele município. E ainda por assassinato em outra aldeia da mesma etnia, 
na qual a mulher matou o marido. 
 Na impossibilidade de visita as aldeias a pesquisa foi projetada para a Casai (Centro de 
Saúde Indígena) de Porto Velho e de Guajará Mirim. A primeira como base para o teste dos 
instrumentos de pesquisa e a segunda como campo de aplicação dos referidos instrumentos. O 
pré-teste foi realizado na Casai de Porto Velho, onde conseguimos reunir 6 pessoas: 4 mulheres e 
2 homens. Após a explanação sobre o teste, houve recusa por parte de 2 mulheres que afirmaram 
não saber desenhar; uma outra foi recusada por não ter experiência matrimonial, em decorrência 
de sua idade, 11 anos. Deste modo, o teste foi realizado com 3 participantes: 2 homens, sendo 
um agente de saúde indígena e professor em grau de magistério, formado pelo Projeto Açaí e 
outro agente de saúde indígena, e uma mulher. O tempo de duração foi de 1 hora e meia.  
 Consideramos positivo o resultado do teste. Um dos participantes, respondente do teste, 
(com formação em magistério) entendeu que o mesmo seria de muita utilidade como recurso 
pedagógico e todos se declararam satisfeitos com a realização do mesmo, embora reconhecendo 
que ele exige concentração e esforço intelectual. Indicaram ainda, que o conhecimento da língua 
portuguesa por parte dos pesquisados seria condição imprescindível para inclusão na realização 
do At-9 e na pesquisa como um todo. As dificuldades de compreensão de termos tais como 
“monstro devorante”, “refúgio” e “elemento cíclico” apresentarem-se similares as que foram 
registradas com a população urbana na pesquisa sobre violência e gênero já referida. Os 
participantes do pré-teste opinaram que as mulheres indígenas poderiam ter mais dificuldades 
porque “têm medo de errar”. 
  O limite em relação ao ambiente também ficou evidente em decorrência da falta de 
espaço com privacidade para abordagem de assuntos íntimos, mostrando ainda, que o 
preenchimento dos questionários relativos ao At-9 era prejudicado pelo fato de que a opinião de 
um determinava por imitação a opinião dos demais. A falta de espaço privativo impossibilitou 
também que se testasse, naquela ocasião, a técnica de Grupo Focal que foi utilizada na pesquisa 
de campo. 
 A pesquisa de campo foi realizada no município de Guajará-Mirim, na Casa de Saúde do 
Índio, CASAI, localizada em terreno urbano de 100 X 100, no qual se distribuem os blocos de 
enfermaria, consultório, administração e cozinha; e 3 chapéus-de-palha (construção coberta de 
palha e destituída de paredes) contendo mesa e bancos fixos ao solo. Havendo ainda, mais quatro 
mesas e bancos fixados ao solo, localizados embaixo de árvores. A administração colocou o 
consultório médico a nossa disposição, porém o mesmo mostrou-se pequeno para a nossa 
finalidade. Além do quê, percebemos que nossos pesquisados ficariam mais a vontade em espaço 
aberto e menos “oficial”, o que nos fez optar pelo uso do chapéu de palha ou das mesas 
distribuídas pelo terreno.  
 Iniciamos a pesquisa pedindo a uma Agente de Saúde Indígena que nos ajudasse no 
convite para participação na pesquisa. Entretanto, dado o fato de que ela estava doente, 
assumimos essa tarefa. Percorremos as enfermarias falando do objetivo da pesquisa e pedindo 
colaboração. Os índios e as índias mostravam-se preocupados com os seus problemas de saúde 
ou de pessoas de suas famílias (em geral crianças com até 10 anos de idade), quando na condição 
de acompanhantes. Conseguimos localizar apenas mulheres da Aldeia Ricardo Franco.
 Reunimos as duas mulheres: Jaci Canoé (cujo filho permaneceu em seu colo durante todo 
o tempo da entrevista) e Iara Jabuti, grávida de 9 meses. Depois de explicar os objetivos da 
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pesquisa, a mediadora leu junto com elas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 
termo foi assinado pelas duas. A mediadora iniciou a entrevista pedindo a elas que falassem 
sobre o casamento em suas aldeias abordando também as dificuldades de hoje. Ao finalizar a 
entrevista a mediadora considerando que elas não mostravam sinais de cansaço solicitou que 
realizassem o At-9. Foi esclarecido que tratava-se de um exercício de imaginação, não havendo 
portanto, certo ou errado e não requerendo habilidades de desenho. As duas concordaram e 
realizaram o exercício de forma atenta. Foi testada a compreensão que elas teriam sobre classe 
social (por fazer parte do protocolo do teste), perguntando se sabiam do que se tratava. 
Classificaram a si mesmas como classe “nem alta nem baixa, porque tinha estudo”. Durante a 
entrevista foi oferecido bom-bom de chocolate às entrevistadas e à criança. A caixa de bom-bons 
foi disponibilizada para que elas se servissem.  
 
Resultados: 
Grupo Focal  
 
 Jaci Canoé “Hoje nem todos os casais se dão bem, brigam e às vezes se separam. Tem 
gente de família que se separa por safadeza e deixam os filhos jogados. Meu pai e minha mãe 
brigam e não se separam. Para namorar, tem jovens que pede dos pais e às vezes o pai libera ou o 
rapaz leva a menina na marra, sem a permissão do pai.” 
 Iara Jabuti: “Meu pai e minha mãe se separaram porque o meu pai se envolveu com 
uma mulher branca, civilizada”. 
 Jaci “Quando o homem sai para beber às vezes a mulher não vai, o homem vai e bebe 
chicha (bebida indígena com baixo teor alcoólico) e bebe álcool (às vezes mistura álcool e 
chicha), chega a casa e bate na mulher, ela corre para os vizinhos e os parentes vão atrás do 
marido e faz uma confusão bem grande. Juntam o pai, a mãe, os irmãos; às vezes o filho fica 
contra o pai porque ele bateu na mãe. Às vezes chega até a ferir a mulher. Quando os 
comerciantes levam bebida ou eles compram escondido em Surpresa. Quando o homem tira pra 
beber não quer saber de casa e os filhos ficam chorando com fome”. 
 Iara “Às vezes a mulher é ruim para o marido, viaja para Guajará Mirim e deixa os filhos 
jogados”. 
 [As duas acham que] “o casamento antigo era melhor, porque hoje a gente não sabe se o 
homem é bom ou não e antes eram os pais que escolhiam gente que eles conheciam bem”. 
 Jaci “Eu nunca casei porque o pai dos meus filhos (um menino de 3 anos e uma menina 
de 1 e meio) sempre vivia me enganando e ele acabou que casou com outra mulher que já tem 
dois filhos (fala ressentida). Quando começamos a namorar eu tinha 14 anos e ele 16 e 
engravidei aos 16 anos. Eu moro com os meus pais e planto arroz, batata, cará; a gente faz 
farinha e a gente vai levando porque o pai deles não ajuda em nada. Tenho dificuldade para 
sustentar eles e é difícil arranjar marido, a maioria é rapaz jovem. Quero casar com índio ou 
branco, desde que assuma meus filhos porque eu não teria problema para sair da aldeia. O pai 
deles mora em outra aldeia, não liga para as crianças e diz que não é filho dele por causa da 
mulher dele que diz isso, e os pais dele também não agradam as crianças”. 
 Iara: tenho 15 anos, comecei o namoro aos 12. Ele tem 17 anos e nós moramos com o 
meu pai. 
 [As duas entrevistadas relatam que na aldeia tem muita briga e até morte. Citam o caso da 
mulher que matou o marido porque o homem batia muito nela e estavam separados e ela 
começava a se envolver com outro homem. Acreditam que quando o homem está certo ele tem o 
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direito de bater na mulher. Dizem também que as pessoas socorrem, mas se eles vão e voltam às 
pessoas deixam para não se meterem em confusão].  
 Jaci “O marido não deve bater ao ponto de deixar a mulher no chão. Meu pai saia para 
beber e chegava em casa e batia na minha mãe, chegou a fazer um corte na cabeça dela por causa 
de bebida. Isso quando eu era pequena, agora ele não bate mais, porque está parando de beber faz 
um ano e agora ele bebe mais chicha.” 
 Jaci “Entre 2000 e 2004 tinha muita briga. Era só ter uma chichada com álcool e tinha 
briga. Só com a chicha é mais difícil ter briga. O motivo é ciúme e falta de comida em casa. Ele 
não deixa nada em casa e quando chega bêbado quer comer” 
 Iara “O homem bate na mulher também quando ela falha no trabalho e nesse caso ela 
acha que ele tem razão. Os mais jovens também começam a brigar por causa de bebida e a briga 
envolve várias famílias. Às vezes a briga é entre irmãos ou entre casais de namorados. Até as 
meninas adolescentes começam a beber álcool e brigam entre elas pelos rapazes (disputa). Às 
vezes ele tira a menina da festa embaixo da peia, isso quando o namoro é sério”. 
 Retomam o assunto das duas mortes ocorridas na aldeia. Explicam que no caso da 
segunda morte o casal estava bebendo, estavam separados e ela estava se envolvendo com o 
primo dele de quem ela teve um filho. Ele com ciúme foi bater nela e ela furou ele. Iara diz que 
ele era tio dela (Iara). 
 “A outra morte, o casal também estava bebendo junto em um sítio e quando voltavam 
para a ladeia o marido que já vinha batendo na mulher no caminho, continuou a bater nela na 
casa de sua mãe (dela) onde eles moravam e o irmão (dela) não gostou e disse que ia furá-lo com 
a faca e ele bêbado não acreditou e partiu para cima e foi atingido pela facada. Ficou doente e 
proibido de beber e trabalhar. Um ano depois ele morreu porque continuou bebendo e voltou a 
trabalhar. O irmão que o atingiu com a facada continua foragido na cidade de Guajará Mirim, só 
que ninguém sabe onde ele está”. 
 [Acham que a violência diminuiu um pouco porque a Polícia Federal (PF) fez várias 
reuniões na aldeia com a comunidade envolvendo os moradores de Sagarana, Baia da Coca, Baia 
das Onças e a Baia Rica. Os caciques e as lideranças também falaram pela paz e a PF disse que 
se não parassem eles iam levar os índios para a cidade. Antes das festas os caciques falam para 
não brigar.]. Ao final, combinamos com Jaci e Iara entrevista individual, que realizamos no dia 
seguinte, e que segue abaixo:  
 
Iara Jabuti 
Entrevista individual  
 
 A minha vida foi sempre boa. Não teve momento assim ruim, nem grandes 
acontecimentos. A adolescência também não foi tão ruim. Não aproveitei muito a minha 
adolescência, casei muito cedo porque eu engravidei e porque o pai quis assumir e ficar comigo, 
se ajuntar (parece que as transformações no modo de vida estão fazendo com que os rapazes 
escapem dos deveres paternos).  
 Pergunto se usava algum remédio para evitar gravidez e ela diz que “para evitar filho a 
gente toma sumo de planta, mas a minha avó não quis me dar porque ela disse que só depois de 
eu ter pelo menos um filho”. Continua dizendo: tenho três irmãos que moram em Guajará Mirim 
e três que moram na Ricardo Franco. Eu sendo a mais velha. Morei com os meus avós paternos 
desde os seis meses. Fui criada por eles porque meus pais se separaram, meu pai veio para a 
cidade e minha mãe ficou na aldeia. O lugar que minha avó fica é um lugar pequeno, chama Baia 
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Rica. Minha avó só tem filhos homens e não tem filha. Dois estão com ela, um tem filho e o 
outro não. 
 Eu tinha dez anos quando fui morar com o meu pai e não lembro muito da vida com os 
meus avós. Lembro que gostava mais do meu tio e que ficava mais com ele. Estranhei quando fui 
morar com o meu pai. Voltei para os meus avós por um mês e voltei para o meu pai para estudar 
e nunca mais voltei para ficar muito tempo com os meus avós. Minha avó tem doença muito 
grave, é câncer. Mandam remédio da cidade e ela toma remédio caseiro. Os médicos queimaram 
a doença dela e ela melhorou, ela sofre muito de dor de estômago. 
 Quando eu fazia coisa errada meu pai dava conselhos. Minha avó só fazia medo, mas não 
batia. O avô também só fazia medo. Não me maltratavam porque o que eles falavam eu obedecia 
e também os meus primos obedeciam. Aprendi artesanato com a minha avó, fazer marico, cesto 
preso na testa para carregar coisas e tipóia para carregar crianças, saia de palha para as festas; 
aprendi a fazer chicha, beiju, pamonha, tapioca, açaí e patoá. Tenho colegas e a maioria de nós é 
muito apegada uma a outra, crescemos juntas; a gente fazia brinquedo de barro e de palha.  
 A minha etnia é Jabuti e a dele é Canoé. Eles têm pele clara, meu marido ajuda o meu pai 
na roça. Não sei se ele vai ficar em Guajará Mirim para terminar o Primeiro Grau. Dizem que em 
Surpresa vai ter Segundo Grau. Já tem a escola, falta professor. Eu não quero vir para a cidade, 
não me dou bem com cidade. 
 Considerando as profissões mais acessíveis aos indígenas que habitam em aldeias, 
pergunto se ela quer ser professora e ela diz que não, mas que gostaria de ser Agente de Saúde. 
Aconselho-a que fique atenta para as ofertas de cursos de formação e que converse com os 
funcionários e funcionárias da CASAI sobre o seu interesse, visando obter deles orientação e 
ajuda. 
 Iara começa a fazer perguntas sobre a minha vida, se tenho filhos, se fui casada. Conto 
para ela sobre minha mãe e meus casamentos. Ela ouve atenta, compreendendo tudo e às vezes 
completando minhas frases. Parece aliviada por constatar que também existe dor no outro lado 
do mundo, o mundo dos não índios, chamados por eles de brancos, civilizados. Pergunto o nome 
de seu marido e ela diz que é  Sancler. Informo que estivemos com ele no Porto da FUNAI e ela 
fica calada, talvez pensando no que ele poderia estar fazendo. Parece preocupada, evidenciando 
insegurança quanto ao apoio que pode obter dele; mas logo se recupera e assume seu ar de 
controle e calma dizendo que ele costuma ir visitá-la à noite na CASAI.  
 
Discussão dos Resultados do AT-9.  Iara Jabuti 
 
 Apesar de afirmar que sua vida sempre foi boa, o teste de Iara evidencia muita ansiedade. 
O personagem de sua história (inspirada em uma lenda de sua etnia) é um homem solitário em 
busca de alguém; o refúgio que ele encontrou nessa busca era um buraco e não era um lugar 
bom, mas como ele se enganou a esse respeito, ele resolveu ficar; mas quando ia entrar uma 
pedra caiu e fez barulho. O refúgio era a morada do monstro e dentro havia água, réptil, espada e 
fogo. A espada ficava ao alcance do homem, pois se encontrava logo na entrada do refúgio. O 
homem pega a espada, mas não a utiliza, pois fica apenas parado olhando o monstro que ia matar 
um animal que estava se reproduzindo de plantas. 
 O quadro de repostas e o questionário confirmam que o personagem é um homem, 
acrescentando que ele é um “caçador dos parentes e que andava procurando-os”. Os elementos 
ansiógenos do teste: a queda e o monstro evidenciam que a queda estava referida ao monstro e 
que este foi representado por um “morcego que mata as pessoas que o homem procura”, e 
simboliza seu avô. Os elementos de resolução de ansiedade: espada, refúgio e elemento cíclico; 
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indicaram que a espada, embora tenha a função de proteger; na história ela está dentro do 
refúgio, sendo que este é a casa do monstro. O personagem mesmo segurando-a não consegue 
usá-la porque fica paralisado de medo diante da ação do monstro que ia matar mais um animal. 
O elemento cíclico é frágil porque é apenas “um bichinho rodando na água” e sua função era “ter 
algo para o monstro”, simbolizando “aviso pro monstro”. Os elementos auxiliares: a água, o 
animal e o fogo estavam todos a serviço do monstro; embora com simbologia positiva: a função 
da água era ser a “única que o monstro tinha para poder tomar”; o animal “era quem o monstro 
matava para comer”; o fogo servia de iluminação da casa do monstro e de preparação dos seus 
alimentos. 
 
Jaci Canoé. Entrevista Individual  
 Agora minha vida não está muito boa, eu quero estudar e ter uma profissão (ela quer ser 
veterinária). Minha vida melhoraria se eu tivesse uma profissão para sustentar meus filhos. A 
maioria da minha turma não está estudando. 
 Minha vida sempre foi triste, às vezes eu penso que fui errada com minha mãe por ter 
dois filhos sem marido por perto. Às vezes eles brigam comigo, chegaram a me expulsar quando 
estava grávida dela (aponta para a menina no colo), aí passei o dia todo na casa da minha avó e 
voltei no final do dia. Eu sofri demais na minha gravidez. Meu pai, minha mãe e meu irmão 
brigavam comigo, meu irmão chegou a dar um murro nas minhas costas. Tenho sonho de 
encontrar uma pessoa que pode me ajudar, que pode me dar educação, ainda não desisti desse 
sonho 
 Quando criança eu gostava de brincar com minhas primas e irmãos no mato, ia pescar, 
jogava bola. Eu conheci o pai da Isabel (a filha) na aldeia dele. Fui passar o aniversário da minha 
prima. Nós ficamos juntos uns 2 anos sem ter filho. Quando fiquei grávida do primeiro filho, 
tinha 16 anos, eu não sabia que estava grávida. Nele a minha mãe não tinha tanto desgosto. 
Depois de 2 anos engravidei do segundo filho, aí meus pais já começaram a me perturbar. 
Durante esse tempo eu continuei com ele, ele chegou a pegar meu primeiro filho só uma vez. 
Depois no segundo eu andava atrás dele, e ele não me queria mais, ele já estava com outra 
mulher e se eu quisesse ter o filho era para eu criar sozinha. Ele nunca deu nada para a criança. 
 Agora minha mãe já acostumou e gosta dos meus dois filhos. 
 Não tenho namorado agora, só tive o pai dela de namorado. A 1ª menstruação: não tive 
nenhum ritual, tinha 13 anos. Minha mãe falava que quando viesse a primeira menstruação era 
para tomar cuidado porque já estava na adolescência. Minha 1ª relação foi com um rapaz, não foi 
com o pai dos meus filhos. Tinha 15 anos e não contei para minha mãe. 
 Na minha aldeia tem muitas festas e às vezes eu vou, mas só quando minha mãe deixa. A 
festa é de forró mesmo, eu gosto de dançar. Tem forró, rasqueado e discoteca. 
 A casa onde moro é de palha e barro e tem 3 quartos, não tem banheiro, tem cozinha, mas 
lava a louça no rio. 
 Além da chicha eu bebo só cerveja, mas nunca gostei de beber álcool, minha mãe falava 
que quando tomasse álcool ela faria beber uma garrafa de cerveja inteira (ela acha cerveja 
amarga). 
 Nunca apanhei de homem, meu pai já bateu na minha mãe porque ele tinha muitos 
ciúmes dela. Ele não gostava que ela saísse para chichada. Quando eles saíam iam bem, mas 
quando voltava ele batia nela, aí a gente só ficava chorando. Um dia ele queria atirar nela, mas 
ela foi esperta e correu. 
 No dia 19 de abril tem dança e apresentação na aldeia. Aí cada etnia faz sua dança, a 
gente imita os índios da maloca (aldeia que morava os índios de antigamente, os que eram 
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bravos). Em cada grupo de dança ficam dois velhos, aí fica ensinando e a gente vai ao ritmo 
deles mesmos. 
 Não falo a língua da minha etnia, só português, mas entendo a língua da minha etnia. Na 
escola da aldeia ensina, mas não ensinou da minha etnia só do Jabuti e Macurape. 
 
Discussão dos Resultados do At-9. Jaci Canoé 
 Ao contrário de Iara, Jaci afirma em sua entrevista que sua vida sempre foi triste. O 
personagem de sua história (inspirada em uma leitura de um livro escolar) é uma menina que 
está em cima de uma arvore, tendo uma espada em sua mão com a finalidade de cortar um galho 
para fazer fogo. Repentinamente, o galho no qual estava apoiada se quebrou e ela caiu. No lugar 
onde morava havia um rio que tinha muitos peixes e também era a morada do monstro feroz – a 
cobra grande sucuri. 
 Na resposta do quadro de análise dos elementos e no questionário ela confirma a menina 
como um personagem que caiu por não ter percebido que o galho estava seco e a queda 
simboliza desmaio. Os elementos ansiógenos, a queda, já referida como sendo de uma menina, 
indica distração e desmaio por parte dela. O monstro é brabo e pode comer gente, portanto o 
monstro é devorador. Os elementos de resolução de ansiedade, a espada, o refúgio e o elemento 
cíclico mostram que, embora a arma esteja na mão da menina e simbolize arma, sua função é 
cortar o galho de uma arvore. O refúgio é apenas um acampamento, portanto abrigo provisório, 
cuja função é abrigar as pessoas que fogem e simboliza um lugar para viver. O elemento cíclico 
foi representado por elemento natural, uma arvore que serve para fazer fogo e dar sombra. O 
personagem é uma menina cuja função é fugir do acampamento e simboliza o ser humano. 
Quanto aos elementos auxiliares, começando pela água, esta foi representada por um rio que tem 
a função de “ser grande” e simboliza água para beber; o animal é um peixe “sobrevivente” e 
simboliza alimento. O fogo serve para cozinhar e iluminar.  
  
Conclusão 
 Os resultados dos testes esclarecem e confirmam a etnografia proveniente das entrevistas 
em grupo e individuais. O teste de Jaci Canoé evidencia ansiedade de uma “vida que sempre foi 
triste”. A queda é do personagem; sendo ainda redundante quanto ao que parece ser 
inconsciência, desconhecimento e impossibilidade de iniciativa para enfrentar os problemas; 
porque o personagem-menina não é adulta, cai porque não percebe o perigo e desmaia; o 
monstro que é devorador pode comer gente; e o elemento cíclico foi representado por árvore cuja 
função é dar sombra. Em sua entrevista, embora afirme querer estudar e ter profissão 
(Veterinária), ela parecer apostar no “sonho” de encontrar alguém que a sustente e aos seus 
filhos; reafirma essa idéia dizendo que não “desistiu desse sonho”. Se tivesse que participar da 
história, ela fugiria e iria para o refúgio. 
 O teste mostra que ela está indefesa: a espada foi desfuncionalizada enquanto arma, o 
refúgio é provisório e abriga fugitivos. Os elementos auxiliares embora indiquem funções 
positivas, pois a água é um rio destinado a ser grande e simboliza água para beber; o peixe, 
mesmo simbolizando alimentos, tem por função sobreviver, o fogo é funcional: cozinhar, e 
simboliza claridade. Sua história termina com a ferocidade da cobra que impede que se more 
naquele lugar. A ferocidade é a  sua condição de vida precária. Dois filhos para criar sozinha nos 
estreitos limites sociais da aldeia, de onde ao mesmo tempo ela vê que há o mundo dos não 
índios, no qual, preferencialmente pelo casamento e também pelo alcance de uma profissão, ela 
poderia ser grande. 
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 Quanto à Iara Jabuti, o resultado é coerente com a sua condição de ter sido criada pelos 
avós desde os seis meses, e aos 10 anos de idade ter ido morar em companhia do pai, fato que lhe 
causou estranheza, no sentido de sofrimento. Também retrata a insegurança e fragilidade de sua 
condição atual: grávida de nove meses aos 15 anos de idade; tendo por marido um jovem de 17 
anos. É dependente de seu pai, pois reside com o marido na casa paterna. Olhando-a em sua 
meninice, temos mesmo a impressão de ver um rosto belo e calmo escondendo o medo. A mim 
ela inspirou sentimento de proteção. Tive vontade de adotá-la: parece mesmo um bichinho 
desprotegido: ao definir seu modo de participação na história que construiu ela disse que “seria o 
personagem que ia andar pela mata, achar o refúgio, mas não entrava até o fundo porque via (o 
monstro) matar o animal que estava se reproduzindo”.  
 Não dispomos de dados sobre as atitudes de seu avô para com a família. Não sabemos 
como ele reagiu com relação a ela e a sua mãe. O fato é que temos duas mulheres que se 
reproduziram: a mãe que a teve e a deixou com os avós e ela própria que se encontra grávida. 
Durante a entrevista ela evidenciava esforço para manter seu relato e suas emoções sob controle 
o que talvez tenha prejudicado a espontaneidade. Entretanto, considerando-se o pouco contato 
que tivemos com ela, justifica-se sua atitude reservada.  
 Concluímos que o At 09 é um instrumento sensível como guia para diagnóstico da 
situação do sujeito e do seu ambiente. O Teste Arquétipo de Nove Elementos, At-9 foi pensado 
como complemento para a compreensão dos dados etnográficos, conforme experiência 
desenvolvida no Centro de Estudos do Imaginário (CEI/UNIR). Evitamos a expressão “teste” e a 
substituímos pelo termo “exercício de imaginação” por ser mais de acordo com a teoria que 
fundamenta o teste. Durand (1997) desautoriza o uso do teste para a identificação de tipos 
psicológicos excludentes, pois isso resultaria em “racismo caracterológico”. Afirma ainda, que a 
consciência pode transitar de um regime a outro de imagens em decorrência da função de 
“compensação” já indicada pela psicanálise. Acrescenta que as representações podem não 
coincidir e mesmo negar o comportamento geral da personalidade. Do mesmo modo, para ele, 
“uma tipologia dos sexos não pode explicar a escolha desta ou daquela constelação de imagens”, 
pois são “as ambiências psicossociais que definem o existencial” (DURAND, 1997:379-92). 
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idoso no envolvimento/ desenvolvimento sócio-econômico ambiental 
 

Coordenação: Altair Macedo Lahud Loureiro (UCB; UNB; CEDF) 
 
O asilo e a morte no imaginário de um idoso institucionalizado  
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Altair Macedo Lahud Loureiro269 (UCB;UnB;CEDF). 

 
1 - Introdução 

A preocupação com o bem estar e com a qualidade de vida do idoso vem a cada dia sendo 
discutida, de forma interdisciplinar, por profissionais de diversas áreas dentre elas a psicologia e 
a gerontologia. Sabe-se que, com o passar dos anos, podem se acentuar no ser humano limitações 
físicas, cognitivas e psicológicas. O idoso ao longo de sua vida vai se separando também de seus 
familiares, por morte, distanciamentos ou outras causas, e dos filhos, quando os mesmos se 
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casam indo construir suas famílias e conviver com outras que não a dos já idosos pais; o idoso 
passa a enfrentar a perda de amigos queridos, amizades que compartilhou durante anos e, talvez 
o mais difícil, quando ele, ou ela, perde seu companheiro ou companheira de longa data. 
Contudo não se pode afirmar que só de perdas vive o velho; com o passar dos anos ele também 
ganha experiência de vida, sabedoria dentre outros possíveis ganhos.  “Perdas e ganhos” (LUFT, 
2004) permeiam a vida de todo o ser humano; vidas novas lhe são agregadas assim como mortes 
intercalam sua existência e nesta dinâmica surgem necessidades não pensadas e nem bem aceitas 
ao homem velho. A institucionalização passa a ser uma das opções da sociedade e da família 
para com os idosos. 
Com intuito de identificar as representações imagético-simbólicas da morte e do asilo no 
imaginário de um idoso institucionalizado, a partir de uma escuta diferenciada, à luz das teorias 
do imaginário e da Psicologia, almeja-se contribuir para o entendimento do que significa ser um 
idoso asilado. O texto se escreve sobre os resultados do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
- de graduação em Psicologia, na Universidade Católica de Brasília – UCB -, realizado como 
pesquisa integrada ao projeto, interdisciplinar aprovado pelo CNPq e pelo Comitê de Ética da 
UCB, “Imaginário, Idosos Asilados Tabagistas e Organização de Asilos”- IATO 270– em 
desenvolvimento em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI - no Distrito 
Federal, filiado a projeto interinstitucional.271 A investigação, de cunho qualitativo monográfico, 
identificou as representações do asilo e da morte no imaginário de um dos idosos da instituição 
em questão, valendo-se do Arquétipo Teste de Nove Elementos – o AT-9 –, de Yves Durand, e 
de uma escuta diferenciada, à luz da Psicologia.  
A pesquisa, de natureza qualitativa, reuniu informações bibliográficas, se valeu de dados 
secundários e, de forma empírica, obteve dados no campo, sobre a temática: o asilo e a morte, 
objetivando conhecer o imaginário de um daqueles idosos asilados. A preocupação foi identificar 
a participação do idoso na organização e cotidiano do asilo e a conseqüência, positiva ou 
negativa, na auto-estima, auto-imagem, identidade e postura digna cidadã do idoso asilado; teve 
como objetivo identificar a estrutura do imaginário nas representações da morte e do asilo, de um 
dos idosos de uma instituição asilar do Distrito Federal promovendo a escuta (da fala) do idoso a 
respeito do cotidiano asilar, da vida e da morte. O sujeito idoso aqui referido foi um dos idosos 
que teve detectada, pelo “mini mental” realizado, a sua capacidade cognitiva preservada, 
condição para a realização das demandas do teste e da entrevista da pesquisa.  

 
 2 - Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand: apontamentos.  

 
Gilberto Durand (1989) cria a teoria do imaginário e registra que o imaginário 

decorre do medo maior ou menor que cada um tenha da finitude humana, assim como da 
angústia, mais ou menos acentuada, que cada um tenha da realidade do passar inexorável 
do tempo. As idéias de vida e de morte estarão representadas no imaginário de cada 
pessoa/sujeito de forma distinta, daí as estruturas do imaginário. Conforme a 
arquetipologia durandiana (1989), estas estruturas se apresentam de três formas 
diferentes: estrutura heróica ou esquizomorfa, mística ou antifrásica, e sintética ou 
disseminatória (DURAND, 1989). Considere-se que o imaginário é a arma dada ao ser 
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humano para se relacionar com a morte e o tempo: lutando heroicamente ou se 
apaziguando e eufemizando o perigo de forma mística, ou ainda harmonizando, de forma 
simultânea ou em tempos diferentes, disseminado em uma síntese, atitudes heróicas e 
místicas. Pode ainda acontecer de as imagens não se apresentarem relacionadas e sim 
isoladas, sem nenhuma coerência mítica, de forma defeituosa, ao que Yves Durand 
(1988) denomina, de acordo com a durandiana teoria do imaginário (1989), como uma 
desestrutura, que pode ser verdadeira ou pseudodesestruturada.  

Durand (1989) valeu-se de vários estudiosos para embasar a Teoria do Imaginário 
entre eles, Przyluski, Bachelard, Piganiol, Bérgson, Dumézil, Freud, Piaget, Sartre, Jung 
e Becherev e buscou assim, na sociologia, psicanálise, antropologia, psicologia e outras 
teorias, informações multidisciplinares para fundamentar a sua teoria.  Para o autor 
criador da teoria, o imaginário é: 
                                [...] o conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui 

o capital pensado do homo sapiens – aparece-nos como o grande 
denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do 
pensamento humano. O imaginário é esta encruzilhada antropológica que 
permite esclarecer um aspecto de uma determinada ciência humana por 
um outro aspecto de uma outra (DURAND, 1989, p. 14).  

Com base nos achados de Betcherev - que estudou a reflexologia em recém nascidos, 
identificando a dominante postural e a dominante digestiva e mais tarde em Oufland, que 
estudou a dominante do movimento de ir e vir, dominante copulativa, em rãs adultas -, Durand 
(1989), em sua arquetipologia, define as estruturas antropológicas do imaginário como já 
explicitado, em: heróica, mística e sintética ou disseminatória.  O autor afirma que: 
As “dominantes reflexas” [...] não são outra coisa senão os mais primitivos conjuntos sensório-
motores que constituem os sistemas de “acomodação” mais originários na ontogênese. A 
primeira é uma dominante de “posição” que coordena ou inibe todos os outros reflexos quando 
se põe o corpo da criança na vertical. A segunda dominante aparece ainda mais nitidamente: 
dominante de nutrição que, nos recém-nascidos, se manifesta por reflexos de sucção labial e de 
orientação correspondente da cabeça. [...] uma terceira dominante natural, só foi, a bem dizer, 
estudada no animal adulto e macho por J. M. Oufland [...]. [...] Esta dominante manifesta-se por 
uma concentração das excitações no reforço do amplexo branquial com caráter cíclico e 
interiormente motivado da dominante copulativa [...]. (DURAND, 1989, p. 34). 
Gilbert Durand (1989) identifica as imagens situando-as em dois regimes de imagens: o Regime 
Diurno - da luz, claridade, dialética e luta - e o Regime Noturno: que abarca as estruturas: 
mística e disseminatória, quer dizer conjunto relacional de imagens de paz e aconchego ou de 
harmonização dos contrários, respectivamente. Como já registrado acima, pode ocorrer a 
desestrutura, quer dizer a ausência de estrutura no todo ou em parte. Imaginário desestruturado: o 
que isto significa?  

Yves Durand (1988, p. 132), registra que “os protocolos do grupo não estruturado 
verdadeiro se caracterizam às vezes por um desenho ‘explodido’ [...] e por um discurso 
‘analítico’ [...] não exprimindo nenhum cenário, nenhum agrupamento dos elementos”. 
Existem imagens que expressam a dialética, a luta a não aceitação do pré estabelecido, 
enquanto outras expressam a acomodação o desvio do medo – a sombra e o aconchego - 
ou a harmonização entre elas, transitando de uma estrutura a outra, ou melhor: imagens 
que se aglutinam nos dois pólos organizadores, em duas forças de coesão mítica ou 
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energia psíquica: na luta/luz e na paz/sombra.  Estes são, portanto, os dois regimes de 
imagens - diurno e noturno.  

Loureiro (2004) coloca “durandianamente, que o Regime Noturno pode apresentar duas 
formações ou agrupamentos de imagens: uma (digestiva/mística) formada em torno da idéia de 
acomodação, de aconchego, de côncavo, de recipiente, de envolvimento” e ainda uma outra 
“(movimento/sintética/disseminatória), que concilia intenções de luta e de aconchego, que pode 
conter imagens que, ao mesmo tempo, expressam a dualidade de intenção, em tempos diversos”. 
A teoria do Imaginário, de Gilbert Durand (1989) trata de investigar no conjunto de imagens 
criadas e expressadas/representadas pelos sujeitos as idéias de vida ou de morte, ou seja, trata da 
angústia humana do passar do tempo e do medo da morte, procurando o imaginário, a maior ou 
menor angústia e a maneira de se relacionar com ela: misticamente, fugindo ou eufemizando o 
perigo, a morte, aceitando o destino fatal; ou, de outra forma imaginada, heroicamente, lutando 
contra o tempo fugaz e o monstro mortífero; ou ainda, disseminando o medo em imagens 
representacionais simultâneas de paz (místicas/antifrásicas) e de guerra (heróica/esquizomorfa) 
de forma diacrônica ou sincrônica. Estas imagens constelam em torno de um nó aglutinador, 
evidenciando a homogeneidade das representações. A teoria do imaginário “[...] compreende as 
criações do imaginário segundo um ‘trajeto antropológico,’ quer dizer, como produto da 
interação indivíduo-meio” (Y. Durand, in Thomas, 1998).  A heurística utilizada na pesquisa, 
para atingir este trajeto antropológico, foi o Arquétipo Teste de Nove Elementos, o teste AT-9.  
 

3 - O que é ser velho, velho institucionalizado, velhice e o que é uma Instituição 
de Longa Permanência para Idosos - ILPI? 

 
Segundo Loureiro (2000, p. 21), 

a velhice não é apenas uma categoria de idade cronológica, nem de 
degenerescência física e mental: é um período de vida, visto, por alguns, 
como derradeiro [...]. É uma fase da existência diferente da juventude e 
da maturidade, mas dotada de um equilíbrio próprio, deixando aberta ao 
indivíduo uma ampla gama de possibilidades. É apenas uma fase 
diferente da vida, quem sabe a última, mas ainda vida. 
 

A idéia estereotipada de que a perda é a tônica do envelhecimento, ao lado de outras idéias 
preconcebidas, condiciona o preconceito social e os estereótipos imputados à velhice que 
estigmatizam o ser humano velho na atualidade. “Convém ter presente que a velhice é apenas 
mais uma fase da vida, uma fase diferente das outras que precisa ser, não só vivida, mas bem 
vivida”. (Loureiro, 2004, p. 39). Ganhos podem ocorrer nesta fase. 
Na velhice, como em qualquer fase da vida, o ser humano envelhecido pode perder entes 
queridos, amigos de idade próxima a dele ou perdas físicas e intelectuais; perda de papéis 
sociais, etc., mas também ganhos como experiência de vida, sabedoria, plasticidade no seu 
desenvolvimento cognitivo dentre outros. Assim a velhice passa a ser considerada, por muitos, 
como a melhor idade, quando este passa a ter e viver com mais qualidade de vida e quando tem 
um bom entendimento das mudanças físicas, e psicológicas que aparecem nessa sua fase da vida. 
“[...] as condições subjetivas respondem pela manutenção da resiliência psicológica dos idosos, 
mesmo quando a resiliência biológica está comprometida”. (NERI, 2007, p.15). 

 A mesma autora coloca ainda que mesmo na presença de eventos adversos tais 
como pobreza, doenças e eventos estressantes, os idosos podem funcionar bem, investir 



 290

na própria saúde e soluções de problemas cotidianos e existenciais, ajudar a família e a 
comunidade e trabalhar para deixar um legado para as próximas gerações. 
 
A velhice é a fase do desenvolvimento humano que carrega mais estigmas negativos. Isso 
se justifica em parte porque ocorrem perdas corporais, financeiras, de produtividade e, às 
vezes, a separação da própria família se torna inevitável. No entanto, a maneira de viver 
ou representar cada uma dessas perdas se vincula ao processo de desenvolvimento e a 
consciência de cada um. (KOVÁCS, 1992, p. 8). Além dessas perdas existem ainda 
questões referentes às dificuldades financeiras conseqüentes da aposentadoria e ausência 
de papéis sociais valorizados.  

 
Entende-se que, no ambiente asilar essas variáveis podem se tornar mais difíceis para a sua 
qualidade de vida, já que o idoso se vê distante de sua família, seu lar, seus pertences tendo ou 
sendo obrigado a fazer novos vínculos afetivos com pessoas que até então eram desconhecidas 
para ele. Tal atitude nem sempre ocorre, pois o idoso asilado tende a se fechar em si mesmo 
passando a (des) viver no cotidiano de solidão no asilo. 
Marilena Chauí (In Bosi, 1994, p. 18), escreve que “o velho não tem armas, nós é que temos que 
lutar por eles”.  É preciso observar que, na sua maioria, os velhos institucionalizados não lutam 
mais, perdem o heroísmo durandiano, apresentando um imaginário, místico, quer dizer com 
imagens de acomodação, resignado, ou desestruturado, contaminado pelo ambiente onde ele 
habita lugar onde ele não deseja estar.  
Goffman (2007, pp. 15-16), em uma referência às instituições totais, às quais, por certa 
semelhanças, pode-se incluir o asilo, registra que “as instituições totais [...] são locais, tais como 
salas, conjuntos de salas, edifícios ou fábricas em que ocorre atividade de determinado tipo”. 
Segundo o mesmo autor [...] “há instituições criadas para cuidar de pessoas que, segundo se 
pensa, são incapazes e inofensivas: nesse caso estão as casas para cegos, velhos, órfãos e 
indigentes”.  
Segundo Cortelletti (2004): 
 

[...] o fato social asilamento se configura principalmente pelo abandono, 
constituindo-se no seu grande e principal motivo. [...] O idoso residente é 
uma pessoa geralmente desmotivada para a vida, sem expectativa e à 
espera do retorno ao ambiente familiar. (CORTELLETTI, 2004, p. 54). 
 

Na interação direta com seu Zezé, o idoso sujeito desta pesquisa, pode-se confirmar “a espera do 
retorno ao ambiente familiar” (CORTELLETTI, 2004, p. 54), pois ele, constantemente, se refere 
como os demais asilados, à próxima visita do filho, que nunca o visitou, para levá-lo a morar 
com ele. Ele desculpa o filho dizendo ser ele muito ocupado. Esta desculpa é a ilusão que vem 
condicionando a esperança de uma vida fora do asilo, no imaginário deste idoso, e também para 
os demais, o que não confere com a realidade do verdadeiro abandono familiar e a solidão 
experienciada pelo idoso asilado.  

 

A psicologia do envelhecimento focaliza as mudanças nos desempenhos 
cognitivos, afetivos e sociais, bem como as alterações em motivações, 
interesses, atitudes e valores que são característicos dos anos mais 
avançados da vida adulta e dos anos da velhice. Enfoca as diferenças 



 291

intra-individuais e interindividuais que caracterizam os diferentes 
processos psicológicos na velhice, levando em conta os desempenhos de 
diferentes grupos de idade e sexo e de grupos portadores de diferentes 
bagagens educacionais e socioculturais. Estuda também os processos e as 
condições problemáticas que caracterizam e que afetam o funcionamento 
psicológico dos indivíduos mais velhos. (NERI, 2004, p. 73). 
 

O estudo da velhice “[...] é um campo privilegiado para a ação do psicólogo, que 
pode atuar na orientação e no acompanhamento a indivíduos e a instituições e na geração 
de programas de promoção de qualidade de vida e de mudança de atitudes”. 

 
4 - A finitude da vida: a morte. 
A morte é um fenômeno real não muito discutido na nossa sociedade, pois é um tema que para 
muitos traz medo, insegurança, dúvida dentre outros, contudo é um processo natural da 
existência humana e um acontecimento inevitável, mas as pessoas muito raramente param para 
pensar sobre o assunto. 
No ambiente asilar, a relação com a morte se acentua pela desesperança e o imaginário negativo 
do idoso influenciará sua atitude de revolta ou aceitação da situação que passou a viver passando 
a ser institucionalizado. Suas vivências dentro da instituição, onde ele pode sentir-se só, isolado, 
desprezado por sua família ou até mesmo desamparado pela própria instituição, ou não, 
influenciarão na sua postura diante da vida e da morte. Por mais que saiba que a morte chegará 
em determinado momento, o homem nunca está preparado para tal e pensa que só acontecerá 
com o outro, com o vizinho, o amigo, mas nunca com ele; parece ser algo distante da realidade 
das pessoas quando essas estão saudáveis, porém quando em algum momento o ser se vê doente, 
ou abandonado e se torna frágil, começa então a pensar na possibilidade da sua própria morte 
diante da situação vivida naquele momento, naquela circunstância. No asilo, idosos chegam a 
desejá-la.  
Loureiro, (2000, p. 78-79) coloca que:  
 

                                    há [...], uma contradição entre a descoberta da morte e a crença na 
imortalidade, um sentimento ambivalente, que gera a angústia 
existencial, o horror à morte e o temor de passar rápido do tempo – da 
proximidade maior, a cada dia, da morte. O traumatismo causado pela 
morte, a consciência que dela se adquire e a aspiração à imortalidade 
ocorre com o complexo da perda da individualidade. 

 
 “A morte, evento universal para os seres vivos, não se refere apenas aos idosos. Em qualquer 
idade, ela [...] pode-se apresentar sem pedir licença e sem se incomodar com o muito ou pouco 
tempo vivido por sua vítima”. (LOUREIRO, 2008. p. 2).    
Para Kübler-Ross (1987, p. 14):  
 

[....] em nosso inconsciente, a morte nunca é possível quando se trata de 
nós mesmos. É inconcebível para o inconsciente imaginar um fim real 
para nossa vida na terra e se a vida tiver um fim, este será sempre 
atribuído a uma intervenção maligna fora de nosso alcance.  
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5 – Questões de método 
 
Objetivos: identificar o imaginário de um idoso no seu cotidiano em uma instituição de longa 
permanência – ILPI – um asilo do Distrito Federal, a relação existente em viver na instituição e a 
morte no contexto asilar a partir de uma escuta diferenciada à luz das teorias do imaginário e da 
Psicologia; verificar como o idoso asilado relata suas impressões a respeito da vida e da morte; 
promover a escuta das falas do idoso na instituição a respeito do seu cotidiano na instituição; 
levantar e analisar as imagens e símbolos contidos no micro – universo mítico registrado no 
protocolo do AT – 9 

Este texto resulta da investigação encontrada com o deflagar de projeto integrado 
ao projeto interdisciplinar de pesquisa IATO, referido. A pesquisa se propôs fazer um 
levantamento das idéias de vida e de morte, do imaginário de um idoso asilado residente 
em uma Instituição de longa permanência – ILPI do Distrito Federal; teve como 
embasamento teórico a Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand e a Psicologia do 
envelhecimento; caracterizou-se como pesquisa qualitativa, por ser este tipo de pesquisa a 
que responde a questões muito particulares que se preocupa, nas ciências sociais, com um 
nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21).  

O sujeito da pesquisa foi um único sujeito idoso de 86 anos do sexo masculino 
residente, segundo ele, há 10 meses em um Asilo - Instituição de Longa Permanência 
para Idosos – ILPI no Distrito Federal. Esta pequena amostra se integra ao projeto de 
pesquisa IATO, anteriormente mencionado. 

 Uma entrevista Semi – Estruturada, nos moldes usados na psicologia, com perguntas 
abertas foi realizada individualmente com o sujeito o que proporcionou, ao entrevistado, 
discorrer sobre o tema abordado, com o objetivo de compreender os sentimentos, perspectivas e 
percepções do idoso institucionalizado investigado.  Segundo Minayo (1994) o pesquisador 
busca informações que estão contidas na fala dos atores sociais. Foi também utilizada a escuta 
diferenciada à luz da psicologia e observações realizadas ao longo dos encontros. 
O Arquétipo Teste De Nove Elementos – o AT-9 - é um teste projetivo criado pelo psicólogo 
Yves Durand a partir da sistematização das estruturas antropológicas do Imaginário, de Gilbert 
Durand, com a finalidade inicial de validar a teoria proposta. 
  

O teste é composto de uma parte desenhada, de uma parte escrita, de um 
quadro síntese e de um pequeno questionário. O desenho e o discurso 
constroem-se estimulados por nove palavras-chave, nove elementos que 
são estímulos arquetípicos. Os elementos são: Queda – Espada – Refúgio 
– Monstro Devorador – Algo Cíclico – Personagem – Água – Animal e 
Fogo [...]. Cada um dos elementos representa um significado próprio. 
(LOUREIRO, 2004, p. 23). 
 

Loureiro (2004 p. 23 a 25) explicita com base em Durand (1988) os significados 
dos elementos registrando que o elemento queda pode representar no imaginário do 
sujeito que realiza o teste, uma situação agradável como no caso de uma queda d’água, 
mas comumente remete a idéia negativa de morte, como a queda que faz com que o ser 
humano se machuque ou mesmo morra. O criador do teste, Yves Durand, colocou este 
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elemento fazendo parte do teste porque a queda pode lembrar “o traumatismo do 
nascimento; a queda “designa a situação existencial do homem, angústia humana, e 
representa, mais facilmente, o fim, a morte, do que a origem, a vida. O elemento espada 
está colocado no teste para suscitar imagens de ataque ou defesa do sujeito; “pode 
representar o poder paterno, a pureza, e pode colocar em evidencia características 
apolíneas purificadoras, mágicas: espada, do herói mitológico comumente associada ao 
regime diurno/esquisomorfia; “o elemento refúgio, [...] remete à estrutura mística do 
imaginário, ao regime noturno das imagens; foi colocado no teste por remeter ou 
simbolizar proteção e o aconchego, lugar protetor, guardado, íntimo, recipiente, 
feminilidade maternal, embarcação, tumba, útero materno, etc.”. Quanto ao  elemento 
monstro devorador, ele  “representa a noite inquietante, o tempo angustiante e simboliza a 
morte”. O criador do teste refere-se ao elemento “algo cíclico (que gira, que se reproduz, 
ou que progride) como um estímulo que sugere o imaginário sintético, mas pode se 
localizar em micro universos heróicos, místicos ou sintéticos”.   
          Os elementos “água, animal e fogo são considerados elementos complementares no 
teste AT-9, com significados polivalentes, assim como todos os outros elementos, pois o 
símbolo muda conforme o contexto enquanto o arquétipo é universal” (LOUREIRO, 
2004, p. 25). 

A Água pode se apresentar: 
 

dormente, parada, perigosa [...]. O medo da água, seus aspectos 
tenebrosos, características inquietantes (água negra, hostil), mortuária, 
convite a morrer, convite a uma viagem sem retorno, lembra fatalidade 
[...]. A água pode ser límpida e sugere então a estrutura esquizomorfa, 
heróica, como gotas de água que lembram a pureza do mundo. A água 
mítica, que remete a estrutura antifrásica que é simbolizado pelo líquido 
amniótico - água protetora; enquanto a água que identifica a estrutura 
sintética é a da chuva, do ciclo das águas, promessa de crescimento 
vegetal e as águas da história diluvial.  (DURAND, Y. apud LOUREIRO, 
2004, p. 25).  
 

A água, um dos elementos da natureza (cristalina, límpida) pode remeter a beleza, pureza quando 
imaginada na dramatização, trazendo uma idéia positiva deste elemento desenhado. Ela também 
pode ser escura, turva, suja, podendo remeter a idéia de impureza, medo ou até mesmo a idéia de 
morte. 
 

O animal é um estimulo que, conforme o contexto, pode remeter a uma 
estrutura heróica como representação de certos pássaros, aves de rapina, 
águia (a pomba é mística) ou a uma estrutura mística, como certos 
peixes; ou ainda a estrutura sintética, como uma serpente desenhada 
(ciclo temporal, mudança de pele). (DURAND, Y. apud LOUREIRO, 
2004, p. 25).  
 

Segundo a mesma autora a isomorfia do fogo na estrutura mística significa “calor sexual, rituais 
iniciatórios ou passagem da vida para a morte [...], na estrutura sintética encontra-se o fogo 
epifânico que é representado pela fogueira de São João”.   
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O fogo purificador faz parte do simbolismo heróico, o calor 
indispensável à nutrição, é isomorfo da estrutura mística [...]; remetendo 
a estrutura sintética encontra-se o fogo epifânico [...] símbolo de Deus, 
renascimento, mediador entre natureza e cultura; pode contribuir e 
acentuar seu semantismo angustiante de destruição, de fim, de morte, 
quando em forma de cataclisma “incêndios, vulcões, guerra, seca, sol 
devorador e tenebroso e instabilidade do tempo”. (DURAND, Y., apud 
LOUREIRO, 2004, p. 25).  
 

 Durand (apud Loureiro, 2004, p. 25): 
 

O personagem é o ator da estória criada, o agente da trama realizada no 
micro- universo expressado no desenho; pode ser homem simples, um 
herói, um pastor, um cavaleiro medieval, caçador, pescador, andarilho; 
pode ser masculino ou feminino, e ser representado no plural (mais de 
um). A postura do personagem no desenho – se em pé, sentado, curvado 
– bem como sua localização – próxima ou distante dos demais elementos 
– serão indicadores, para a identificação da estrutura do universo mítico 
construído.  
 

“[...] os elementos ‘espada’, ‘refúgio’, e ‘coisa cíclica’, além do ‘personagem’, 
[...], são importantes para a condução a descoberta e classificação do universo mítico em 
heróico, místico ou disseminatório”. (DURAND, apud LOUREIRO, 2004, p. 26). Os 
outros elementos que aparecem no contexto desenhado pelo autor completam o sentido 
da estória imaginada.  

Yves Durand (apud LOUREIRO, 2004, p.26) declara que a estrutura heróica pode se atualizar 
em quatro níveis: super-heróico [...]; b) heróico integrado [...]; c) heróico impuro [...]; d) heróico 
descontraído; subdivide a estrutura mística em a) Super-mística. b) mística integrada; c) mística 
impura d) mística lúdica  

 
G. Durand (1989, p 238-242) fala da estrutura sintética com quatro 
subestruturas: a estrutura histórica, a estrutura progressiva, a estrutura de 
harmonização dos contrários e a estrutura dialética, e assume a 
dificuldade de um só estímulo para as quatro estruturas, o que levou Y. 
Durand a subdividir [...] a estrutura em quatro possibilidades [...] 
categorias: Duplo Universo Existencial Diacrônico ou Sincrônico [...] 
Universo Sintético Simbólico Sincrônico, de forma Dualista ou de 
Mediação (ROCHA Pitta: 102-122) (LOUREIRO, 2004, p. 27). 
 

 O teste é composto de uma folha de papel onde, no alto aparece, a ordem solicitando que seja 
desenhada, a partir de nove elementos dados, uma história. Na folha seguinte a ordem é para que 
a história imaginada, já desenhada, agora seja contada em forma de discurso/narrativa. Ao final é 
realizado um questionário destinado a recolher informações que possam oferecer precisões sobre 
algum, ou alguns fatos nebulosos contidos no protocolo do teste, e de um quadro onde, na 
primeira coluna, o sujeito autor registrará as imagens com as quais representou cada um dos 
nove elementos do teste; na segunda coluna explicitará a função que ele atribuiu aos elementos, e 
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na terceira coluna escreverá os simbolismos considerados, por ele, relativos a cada um dos nove 
elementos do teste. (DURAND, Y., apud LOUREIRO, 2004, p. 30). 

 
6 - Procedimentos para a coleta de dados 
 
Segundo Creswell, (2007) na pesquisa qualitativa, os investigadores usam a literatura a fim de 
aprendizado, e não para prescrever as questões que precisam ser respondidas sob o ponto de vista 
do pesquisador. Contudo “o pesquisador ouve os participantes e constrói um entendimento 
baseado nas idéias dele”. De acordo com Minayo (1994) a entrevista é um instrumento muito 
utilizado no trabalho de campo. Através dela o pesquisador obtém informações contidas na fala 
dos atores sociais.  
Os procedimentos para a coleta de dados foram realizados no primeiro semestre de 2008, na ILPI 
já mencionada, foi solicitada uma autorização junto ao asilo e ao idoso para a realização da 
entrevista e a aplicação do teste AT – 9; escolha do participante de um grupo já selecionado 
anteriormente. O sujeito foi informado dos objetivos e procedimentos da pesquisa, o idoso 
concordou em participar a partir do termo de consentimento livre e esclarecido, quanto à 
concordância em participar voluntariamente dessa pesquisa. A entrevista semi-estruturada e o 
teste AT - 9 foram realizados ao ar livre em uma das dependências do asilo para uma melhor 
interação entre entrevistado e entrevistador, a fim de manter a veracidade das respostas. O local e 
a data foram escolhidos de acordo com a disponibilidade do participante e do entrevistador, 
tendo em vista que o entrevistador foi ao local para realização da coleta dos dados.  
 
7 - Procedimento de análise de dados 
 

Os dados foram analisados à luz das teorias de base do projeto, em direção à 
obtenção de indicadores do funcionamento psicológico e do imaginário do sujeito. O 
protocolo do teste foi analisado conforme a teoria do imaginário de G. Durand e o 
preceituado pelo criador do teste, Yves Durand, sem conflito de hermenêutica. 

 
8 - Resultados e discussão 
 
Seu Zezé, sujeito da pesquisa base deste texto, fez, ao realizar o teste AT-9, um desenho circular, 
a imagem representacional do elemento cíclico do teste, dizendo ser a “bola a terra”, atribuindo a 
este elemento a função de girar e fechar o espaço, pois escreve que “gira e fecha o espaço”; 
simbolizou a imagem da bola e da terra como “todo o produto que quer plantar”. Coloca dentro 
do círculo/bola as letras “A B e C”, consoante com o que diz no discurso truncado do teste. Isto 
tudo e mais uns traços incompreensíveis na parte inferior dentro do “círculo/bola/terra”. Faz o 
desenho do personagem, registrado no quadro do teste com a imagem/representação do touro, 
com função de “valentia e briga”, simbolizando “medonho, é como o homem, não tem medo”. 
Isto condiz com a identificação de si mesmo, quando fala meu jeito é durão mesmo. Responde no 
pequeno questionário do teste que desenhou e deu função ao touro de “briga e valentia” porque 
ele uiva, bate com a orelha e é valente que só o cão. Seu Zezé demonstra na sua postura e ação 
este imaginário, estando sempre pronto a renegar a não aceitar o que poderia remeter à presença 
heróica, mas sempre de forma negativa. 
Durand (1989) se refere à presença de desestrutura quando o sujeito-autor do protocolo do teste 
se projeta em um animal, quando na cena criada estimulada pelos elementos do teste, o 
personagem se representa zoomoficamente. A imagem do touro também representa o elemento 
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animal do teste, neste protocolo, outra vez com função de “briga e valentia”. Diz ainda que o 
touro é brabo [Sic]. No discurso, história do desenho no protocolo do teste, seu Zezé imagina o 
fogo de forma negativa e diz no quadro do teste o fogo só faz queimar e acabar com tudo e 
repete que o fogo destrói, acaba com tudo; ele diz que não eliminaria nenhum dos elementos do 
teste porque é durão mesmo, mas não se refere, não inclui na cena imaginada, nem mesmo no 
desenho do teste, os elementos queda, espada e refúgio. Apenas o estímulo arquetípico água do 
teste, faz imaginar ao seu Zezé algo positivo: “vida, sobrevivência” considera: a água é boa, é 
fria é quente serve pra muitas coisas [Sic].  
À pergunta sobre como acaba a cena imaginada, seu Zezé responde dura e secamente não sei; 
não sei de nada [sic] o que confere com o que ele coloca no discurso do teste: eu não fiz nada.... 
Eu não gosto de fazer isso aí não [...] não entendo nada. Daí ter-se pensado, inicialmente, em 
atribuir-lhe o pseudônimo de seu Zangado. Como ele mesmo se identifica ou se projeta em um 
touro, mas em um touro cansado que já não luta pelo que quer, resmunga esperando sempre pelo 
socorro vindo de outro. O imaginário deste sujeito idoso se evidencia de forma negativa. Para ele 
cada situação vivida ou desvivida representa, como já foi dito a morte e, frente a estas constantes 
mortes cotidianas, ele lembra um heroísmo que já se esgarçou e que dá lugar à passividade e a 
não luta. O personagem não consegue a vitória frente ao monstro yvesdurandiano. 
  Apesar de afirmar que “não foi inspirado por nada”; que “não pensou em nada” e que 
“não fez nada” em torno dos elementos propostos no teste, ele responde que, se tivesse que 
participar da cena composta, “estaria perto da água porque é medicinal”.  
Neste “fiapo de coerência mítica”, como se refere Loureiro, percebe-se a presença sutil da 
estrutura mística no seu imaginário tendente ao heróico, donde poder-se dizer que este protocolo 
porta o registro de um imaginário com estrutura defeituosa, pseudodesestruturada com tendência 
ao heróico impuro negativo. 
 Y. Durand (1988, p. 132) explicita que:   
                                       as composições do grupo pseudodesestruturado comportam um desenho 
[...] “explodido” podendo deixar pensar em uma  não-estruturação [...] Todavia o discurso, 
mesmo se ele expõe uma forma analítica (descritiva) do desenho, obriga a reconhecer a 
existência de uma coerência mítica subjacente ao desenho: as figurações que o compõem não 
são, com efeito, totalmente nulas, abstratas; elas comportam significações articuladas com uma 
ordem simbólica geradora de uma estrutura: a vida e a morte por exemplo [...].  

 Isto leva a identificar uma pseudoestrutura. Em um desenho “explodido” os 
elementos são desenhados separadamente e em um discurso “analítico” os elementos 
desenhados se configuram de forma descritiva.  

As idéias de vida e de morte no imaginário do sujeito (Seu Zezé) 
Sobre a morte eu tenho medo e ao mesmo tempo não tenho. Tenho medo de ficar 

dando trabalho não quero dar trabalho pra ninguém... queria morrer de uma vez sem 
sofrer... assim... vapt vupt... se eu ficar aqui ainda por muito tempo eu posso até adoecer 
porque eu não gosto daqui. Quando alguém daqui morre, morreu... acabou eu não tenho 
pena de ninguém aqui... ninguém tem pena de mim só Deus que tem. Somos filhos da 
terra, nela tem que consumi... nós tem que desaparece da terra um dia.  Eu só tenho 
medo da morte porque tenho pecado... quase nem penso muito sobre isso.  
 Eu não gosto daqui e o meu filho tá tentando me tirar daqui e não sei porque ele 
fala que vai me tirar... já combinou umas quatro vezes comigo de me leva daqui, mas não 
deu certo. Ele não assina o papel que precisa assinar, mas ele vai assinar..... ele não 
assina porque ele não quer que eu saia daqui, mas eu fico atrás dele, fico no pé dele para 
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sair. Quando ele for me levar ele tem que quitar as contas aqui que é para comprar 
remédio.  
 Eu tinha seis filhos e quatro foram matados por causa de inveja. Um foi morto 
aqui em Brasília, mas ele fumava aquele negócio e aí a polícia matou ele e os outros três 
a Bahia, foi morto e ninguém sabe porque ele foi matado... foi na maldade mesmo. [Sic]. 

Seu Zezé foi, segundo ele, militar e identifica-se como um touro e responde no teste: meu jeito é 
durão mesmo; deixa transparecer a mágoa que traz da infância por ter sido impedido, por seu pai 
que precisava dele na roça, de estudar. É analfabeto, mas insiste, e se orgulha, em desenhar letras 
soltas no desenho do teste e confirmar, no relato oral da dramatização pedida no teste, é um 
touro, uma letra e o fogo; um A um B e um C. Eu to com a cabeça ruim hoje não entendo nada 
[Sic]. Fala sempre na 1ª pessoa – eu isto, eu aquilo - se colocando como o protagonista do 
drama, projetando-se em um touro forte. O heroísmo, denunciador de um imaginário com 
estrutura heróica, se evidencia ante a idéia de morte/desgosto em estar no asilo.  No quadro do 
teste ele não faz alusão aos elementos que identificariam a presença de um imaginário místico. 
Não desenha refúgio, mas também não usa a espada. Identifica, representa o elemento 
monstro/morte do teste também como touro o que leva a entender que ele se projeta e se assume 
como o seu próprio monstro. Na entrevista conta que foi muito duro com a família que calava ao 
seu simples olhar. 
Nos relatos de seu Zezé fica claro o abandono do filho que saiu com ele para um “passeio” e o 
deixou no asilo indo embora sem falar nada. O idoso demonstra medo de ficar na instituição por 
mais tempo e principalmente ter de ficar o resto da vida naquele lugar.  Ele diz: Eu vim porque o 
meu filho trouxe, me deixo aqui e foi embora... quando vi, ele já tinha ido embora [sic].  Esta é a 
realidade mais constante e evidente no asilo! 
O que se viu com o seu Zezé é que ele, negativamente, se relaciona com a morte, morte aqui 
entendida como os sofrimentos, expectativa de sair, sensações negativas, perigos na vida 
cotidiana no asilo.  
Seu Zezé, um idoso descontente com a vida, com 86 anos de idade, que vive, segundo ele, há dez 
meses no asilo, é enfático ao dizer: não gosto de nada nem de ninguém daqui... não tem nenhum 
lugar aqui que eu gosto... não gosto desse lugar, quero ir embora [Sic].  Ele completa dizendo: 
sinto falta de uma namorada, e de meu filho [Sic]. A noção de tempo, no asilo, se altera e os 
idosos já não sabem há quanto tempo, realmente, estão ali. O que eles querem, na sua maioria, é 
deixar o asilo, voltar para a sua casa, para junto da família que o abandonou. Este filho, a que ele 
se refere, foi o filho que, dizendo a ele que iriam passear, o deixou no asilo e sumiu. 
Para seu Zezé o asilo representa uma morte constante, mas da qual ele espera se livrar voltando 
ao convívio desejado da família. Ele não luta para que isto aconteça, mas espera o socorro do 
filho. Não tem condições de lutar pelo que quer, mas não se cala e não aceita os pré - 
estabelecimentos, a disciplina a seguir no asilo.   
O sujeito em questão relata que não gosta de morar no asilo e que seu filho irá buscá-lo e que se 
ele ficar na instituição por muito tempo poderá até adoecer. Ele acredita que o filho irá tirá-lo de 
lá mesmo tendo sido o próprio filho que o abandonou no asilo.  Eu não gosto daqui e o meu filho 
tá tentando me tirar daqui...”. Eu queria morar no Ceará... morar com as minhas primas. Ele 
fala que vai me tirar daqui... já combinou umas quatro vezes de me levar daqui, mas não deu 
certo [Sic]. 

Seu Zezé começa a apresentar em seu discurso e no teste algo de desestrutura – a 
pseudodesestrutura -; a coerência mítica começa a desaparecer dando lugar a não 
estrutura, a desestrutura.  
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O imaginário resulta da relação que o sujeito tenha ante o medo da morte e a 
angústia do passar do tempo e neste caso, o grande medo da morte, faz com que o 
imaginário do seu Zezé já esteja comprometido. A metáfora obsessiva do seu Zezé são as 
letras, o impedimento havido no passado, por parte do seu pai, de não poder se 
alfabetizar. Ele precisa mostrar que sabe escrever algo: letras soltas sem significado, sem 
a união necessária na formação das palavras e frases que condicionariam o entendimento 
e a leitura.  

Convém, à luz do relatado acima, sugerir a presença junto ao seu Zezé de um 
psicólogo que com ele, depois de construída a difícil confiança mútua, o vínculo 
preconizado nestas circunstâncias, possa prestar o socorro que este idoso está 
evidentemente a necessitar. 

 
9 - Considerações finais 
 

A investigação na busca do imaginário de um idoso asilado sobre as suas idéias da vida e da 
morte se justificou pela importância de se entender melhor a visão de mundo do idoso 
institucionalizado; saber, na voz do próprio asilado, como ele entende e fala da vida e da morte 
estando confinado no ambiente asilar; conhecer o idoso institucionalizado e o contexto asilar que 
habita e como o idoso asilado o representa relacionado com a idéia de vida ou de morte; o 
resultado, mesmo que individual, pois que restrito a um idoso em situação asilar, aponta para a 
realidade possível existente no asilo, seu Zezé é um destes asilados, e com sua postura fechada 
confirma seu imaginário que já se desestrutura, o que leva a entender a necessidade de se alterar 
tal situação com ações/atitudes endereçadas a uma maior qualidade de vida deste e de todos os 
idosos ali residindo.  
Pretendeu-se, com os encaminhamentos à conclusão, evidenciar a importância da presença do 
psicólogo na equipe multidisciplinar de pessoal do asilo, bem como a consideração da dimensão 
simbólica na organização da Instituição/asilo, uma organização que se pretende dinâmica, 
sempre se refazendo em consideração do imaginário dos seus institucionalizados. 

Impotentes, assume-se que nada se pode fazer para colocar mais humanidade nas 
aparentes desumanas atitudes de familiares que abandonam seus velhos, sem 
responsabilizar apenas estes familiares carentes, que nesta, por vezes única solução 
encontrada, interna seus idosos. Mas pode-se sim, apontar indicadores para uma política 
que assegure, de direito e de fato, melhores condições ao idoso que necessite deste 
socorro na sua fase da velhice. Novas modalidades de atenção precisam ser pensadas e 
operacionalizadas com a participação imprescindível do Estado. Esta é a intenção deste 
artigo, bem como da pesquisa IATO, em andamento. 
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Adilson Marques (FESC/USP/UAB) 
Introdução 

Talvez não seja sem razão que uma das palavras mais utilizadas pelos especialistas seja 
“desenvolvimento”. A todo o momento escutamos frases como essas: “é necessário um 
desenvolvimento urbano”, “é necessário o desenvolvimento cultural da população”, “a criança 
precisa se desenvolver”... Os exemplos são vários, mas o importante é atentarmos para a imagem 
que esta palavra suscita: Des-envolver. Ou seja, como não estamos acostumados a enxergar as 
imagens que as palavras representam, não associamos a ela a imagem de “retirada” de tudo 
aquilo que envolve ou impregna alguma coisa. Em outras palavras, desenvolvimento urbano, na 
dialética entre o “dito” e o “dizer”, simboliza um não envolvimento com a cidade ou com o 
urbano. Talvez por isso é que as cidades modernas pensadas para serem “puras” e ordenadas são 
maltratadas, desrespeitadas... Não será o excesso de des-envolvimento o responsável por essa 
situação paradoxal? Na mesma linha de pensamento, não é o excesso de des-envolvimento 
cultural o responsável pelo desrespeito à diversidade cultural? Ou o excesso de des-envolvimento 
na educação das crianças e adolescentes o responsável pelas ações homofóbicas, pelo uso 
excessivo de drogas, pela agressão a índios e mendigos em praças públicas, pela banalização da 
violência... Práticas tão intensamente vividas nas cidades modernas?   
O des-envolvimento possui um parceiro inseparável: o des-astre. Um não vive sem a presença do 
outro, como acontece entre Cronos e Ananke, na mitologia grega. Segundo Banchot des-astre 
tem um sentido quase verbal, pois se interpretarmos este substantivo como uma separação – ou 
um des-envolvimento – com a nossa referência estrelar ou cosmológica, em outras palavras, com 
a nossa alma, torna-se uma forma enlouquecedoura e obsessiva, que parece impossível sairmos 
dele. Assim o des-astre alimenta e é retro-alimentado pela nossa “necessidade” de des-
envolvimento. 
Provavelmente, é este cenário des-envolvido em que vivemos, não permitindo a manifestação das 
formas de saber impregnadas ou envolvidas por “impurezas”, como é a religião, a arte, o senso 
comum etc. que conduz o trabalho profissional dos especialistas de uma forma quase 
“messiânica”, por mais paradoxal que essa idéia/imagem possa ter. Como o des-envolvimento é 
uma das principais metas da modernidade, os especialistas canalizam suas forças para atingir tais 
metas e não percebem que ao invés de um trabalho construtivo e dignificante,  estão realizando 
um des-astre com a imposição de imaginários apolíneos, aumentando - ao invés de “solucionar” 
- os problemas  cotidianos do grupo que foi escolhido como alvo da intervenção prometéica dos 
especialistas. 
É claro que não descarto o valor do des-envolvimento, pois é assim que uma borboleta consegue 
sair do casulo, ou um adolescente constrói a sua singularidade, entre outros exemplos que 
poderíamos citar, porém, há sempre o risco de perdermos o controle e cairmos na esfera do des-
astre. Ou seja, o des-envolvimento “saudável” de um adolescente, por exemplo, é aquele em que 
não há ruptura com o seu astro, nesse caso, sua própria família, cidade onde vive, comunidade 
etc. É, portanto, um processo de desenvolver envolvendo, em que a ação e a neg-ação – e não 
mais a super-ação pura e simples  – faz, dialogicamente, com que parte e todo sejam 
transformados, mas não de forma des-astrada, pois a parte  também contém o todo. 
Voltando aos nossos especialistas do des-envolvimento, como será que eles agem? No campo da 
educação, de forma geral, vivem imersos no “mito” da universalização do saber, 
desconsiderando em sua práxis a diversidade de topos  – com seus ambientes naturais e sociais 
particulares – e estimulam nos alunos o mau hábito da super-ação de suas experiências vividas, 
para “decorarem” conceitos abstratos e homogeneizantes de livros didáticos.  
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O mesmo “mito” apolíneo é vivido, por exemplo, pelo urbanista ou pelo animador cultural. O 
primeiro projeta cidades sem se preocupar com as experiências e interesses de quem irá habitá-
las. O segundo sabe exatamente o que crianças, idosos, ou qualquer outro grupo social em que 
irá intervir necessita. O especialista da diversão e/ou do consumo cultural “não perde tempo” 
consultando o grupo, pois ele se considera a própria alma (anima) do grupo e sabe o que todos 
precisam para viver de forma “saudável” e “feliz”. 
No entanto, esse fascínio “prometéico” começou a dar sinais de esgotamento e novos Mythos 
começam a retornar de forma significativa ao cenário cotidiano do mundo contemporâneo, 
possibilitando a criação de uma ambiência complexa, colocando em xeque as intervenções 
“heróicas” acima.  

Nesse sentido, desde 1996 venho buscando compreender a dimensão arquetípica e 
simbólica da relação envolvimento – (des)envolvimento humano. E tenho notado que os 
problemas que afetam a chamada Terceira Idade são, em sua maioria, frutos do processo de 
(des)envolvimento humano que se iniciou com a modernidade. Esse processo foi melhor 
estudado em minha Tese de doutoramento chamada “Nossas lembranças mais pessoais podem 
vir morar aqui: sociagogia do (re)envolvimento e anima-ação cultural”, defendida em 2003, na 
Faculdade de Educação da USP. 

Apesar de existir um tempo histórico que costumamos classificar como modernidade, 
vamos analisar a questão a partir da noção de atitude, como já fazem alguns pensadores, entre 
eles, o historiador Nicolau Sevcenko. Assim, partiremos do pressuposto que existem três atitudes 
diante do mundo circundante e que todas acontecem simultaneamente. Porém, em alguns 
períodos da história, uma ou outra predomina. Diante da dificuldade de nomear essas três 
atitudes, vamos chamá-las, provisoriamente, de não-moderna, moderna e pós-moderna. 

Podemos notar que essas três atitudes (ou ações sentimentais) estão relacionadas 
diretamente às três estruturas do imaginário definidas por Gilbert Durand: a mística, a heróica e a 
dramática. E podemos também notar uma forte analogia com as três formas de relação com o 
meio circundante (modalidades de existência) que vou chamar de: envolvimento, 
(des)envolvimento e (re)envolvimento.  

Por fim, se fizermos uma comparação com os ensinamentos espiritualistas, vamos notar 
que as três atitudes acima também mantêm correspondência com os três tipos de orbes 
organizados para a evolução espiritual humana: o “primitivo”, o de “provas e expiações” e o de 
“regeneração”. 

Em suma, essas três atitudes sempre existiram na história humana, porém, como já 
salientamos, uma costuma predominar em determinado momento. Em linhas gerais, podemos 
desenhar o seguinte esquema: 

 

 

Atitude 
(sentimento) 

Orbe para evolução 
espiritual 

imaginário Relação com o 
meio 

Não-moderna primitivo místico envolvimento 
moderna Provas e expiações heróico (des)envolvimento 
Pós-moderna regeneração dramático (re)envolvimento 
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Para completar esse quadro vou apontar uma nova relação. Mircea Eliade, por exemplo, 
comprendeu que nos povos primitivos predominava a existência do que ele chamou de Homo 
religiosus. Por sua vez, entre os povos modernos, ele encontrou o que denominou de Homo 
profanus. Mas qual seria o ser humano mais adaptado à atitude pós-moderna, conforme 
apontamos acima? Chamaremos este de Homo spiritualis, uma vez que, nele, predomina o 
imaginário dramático e a busca pelo (re)envolvimento, não só com a natureza, mas também com 
o seu semelhante e com a sua própria alma.  
O Homo spiritualis não sente a necessidade de se vincular com as religiões formais. Podemos 
dizer que ele não tem medo da natureza, como o Homo religiosus, e nem vontade de dominá-la, 
como faz o Homo profanus. Ele manifesta uma terceira forma de relacionamento com o meio 
ambiente, muito mais harmoniosa e integrativa que as duas anteriores. 
Assim, se o Homo religiosus teme a natureza, acreditando que um trovão representa o ódio de 
Deus e o Homo profanus apenas busca dominá-la e explorá-la ao máximo; o Homo spiritualis 
busca harmonizar-se com ela, respeitando os seus ciclos e buscando construir um relacionamento 
saudável, pois tem consciência da importância da natureza em sua vida.   

Relacionando essas perspectivas com a questão do idoso, podemos constatar que, nos 
mundos “primitivos”, onde há o predomínio do sentimento não-moderno, o idoso costuma ser 
respeitado. Porém, esse respeito é muito mais uma forma de temor pela autoridade do que, 
realmente, um sinal de respeito.  O contrário, porém, acontece nos mundos de “provas e 
expiações”, justamente onde predomina o sentimento moderno. Normalmente, neste cenário, o 
idoso é considerado um estorvo ou alguém que não tem mais como contribuir para o 
(des)envolvimento da sociedade e, por isso mesmo, é freqüentemente conduzido para os 
chamados “depósitos de velhos”.  

E nos iminentes mundos “regenerados”, onde o sentimento pós-moderno começa a 
predominar e a ação com o meio ambiente passa a ser de (re)envolvimento, o idoso é novamente 
valorizado e incluído, porém de uma forma saudável e não mais autoritária. A relação com os 
outros deixa de ser patriarcal para se tornar fratriarcal. O idoso não é mais o todo-poderoso, mas 
o amigo mais experiente, cuja história de vida é valorizada e respeitada.   

Em outras palavras, o idoso (des)integrado é um fruto da modernidade, do predomínio do 
imaginário heróico e do (des)envolvimento humano ainda predominante no mundo 
contemporâneo. Por sua vez, o idoso (re)integrado é fruto da atitude pós-moderna, do 
predomínio do imaginário dramático e do processo de (re)envolvimento humano que começa a 
florescer no mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, as escolas e centros sócio-culturais voltados para o idoso já são frutos de 
uma diferente atitude, ainda incipiente no mundo atual, mas que começa a tomar uma forma mais 
clara e definida. Nestes locais, os idosos recuperam sua dignidade e humanidade. São tratados 
como “gente”, eles gostam de afirmar.  

 

Características de uma anima-ação cultural voltada para a valorização do (re)envolvimento 
humano na Terceira Idade: 

Algumas características básicas de um trabalho sócio-educativo com idosos, cujo objetivo 
é o (re)envolvimento humano, são: 
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1 - aceitação do cotidiano como esfera privilegiada para atuação, uma vez que é o campo do e 
sobre o imaginário; 

2 - valorização da pluralidade de formas sociais e simbólicas na vivência, percepção e domínio 
dos territórios de vida cotidiana; 

3 - acolhimento da álea, do risco e da desordem como estruturadores do programa a ser 
realizado. 

 

Como nos sugere Teixeira Coelho, a proposta da Ação Cultural é a de usar o modo 
operativo da arte - livre, libertário, questionador, que carrega em si o espírito da utopia - para 
revitalizar laços comunitários corroídos e interiores individuais dilacerados por um cotidiano 
fragmentante. Essa proposta se insere perfeitamente no contexto da sociagogia do 
(re)envolvimento humano. E, para que tal revitalização aconteça, é importante o desabrochar do 
sentimento topofílico, ou seja, a afeição pelo espaço vivido. Em suma, a topofilia é cultivada 
quando uma pessoa ou um grupo identifica-se com o local, sente-o como seu lar e de seus 
antepassados e, lembrando o geógrafo chinês Yi-Fu Tuan, caso o grupo deliberadamente mude 
seu ambiente e o controle, pouco motivo há para sentir saudade ou nostalgia do passado.  

Além disso, é importante salientarmos que o idoso do século XXI não é mais aquele 
idoso estudado por Ecléa Bosi, em meados da década de 1970, que trazia em sua fala um mundo 
anterior à Revolução Industrial ou que dela havia sido excluído. Não foi por acaso que sua 
psicologia ficou conhecida como “psicologia do oprimido”.  

Porém, o idoso de hoje, tem como “tradição” justamente a modernidade. Esse idoso traz 
na alma as marcas da transformação tecnológica e cultural, os sinais da globalização; muitos até 
namoram pela Internet.  

Em outras palavras, se a sociedade moderna estudada por Ecléa Bosi, em sua vertente 
capitalista ou socialista, destruiu os suportes materiais e espirituais da memória daquele idoso 
sem recursos econômicos, excluindo-o dos sabores da modernidade, hoje em dia, é comum 
encontrar idosos reivindicando atividades sociais, culturais, recreativas, espirituais e corporais 
para que seu tempo ocioso seja não apenas ocupado, mas reinventado de forma constante e neg-
entrópica, possibilitando o prazer e a felicidade que merecem e necessitam. 

Em suma, o idoso pós-moderno não é aquele cuja única esperança é aguardar o dia em 
que a foice de Cronos virá para ceifar os liames que o impedem de se libertar da dor e do 
sofrimento, mas aquele que aproveita esse momento de sua existência humana para celebrar a 
Vida, para amar e ser feliz. 

 
Conclusão 
A sociagogia do (re)envolvimento é um processo educativo (não necessariamente escolar) em 
que o processo não se concentra apenas sobre crianças (pedagogia), mas que envolve de forma 
ampla todo o socius (crianças, idosos, mulheres, gays, negros etc.) e sua preocupação não é mais 
com o (des)envolvimento mas, ao contrário, com o (re)envolvimento.  

Em minha opinião, as cidades modernas ou pós-modernas, inclusive as brasileiras, já são 
excessivamente (des)envolvidas. Por exemplo, são poucas as pessoas em São Paulo que residem 
em um prédio e conhecem os seus vizinhos. Uma parcela significativa da população urbana 
desconhece quem viaja ao seu lado no ônibus ou no metrô e nem se olham, entre outros 
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exemplos que poderíamos citar. E o que falar dos adolescentes que se divertem colocando fogo 
em índios ou mendigos. Em suma, tais fatos só são possíveis porque em nossas cidades há um 
grau descomunal de (des)envolvimento humano que torna a vida cada vez mais impessoal e sem 
alma.  

Neste sentido, basta um simples degrau para que o (des)envolvimento se transforme em 
(des)compromisso, em (des)mobilização e o (des)respeito e a (des)consideração com a própria 
vida e com a do outro se transforme rapidamente em rotina. O resultado disso já se conhece: a 
banalização da violência, o consumo doentio de drogas, a degradação ambiental etc. 

E não é só o excesso de (des)envolvimento humano que preocupa. Mas também o 
excesso de (des)envolvimento urbano. Atualmente não criamos mais vínculos ou nos 
envolvemos com a cidade, com sua arquitetura, com suas praças etc. O que se observa e se sente 
com maior amplitude é a agressão e o mau trato ao espaço público. Nesse sentido, está na hora 
da ONU e da UNESCO criar também um “Índice de (re)envolvimento humano e urbano”, 
porque o (des)envolvimento já não é mais a solução e, sim, o problema.  

Como já dizia Certeau gostamos de nos apegar às expressões e não ao que elas 
exprimem, por isso não nos apercebemos que a expressão desenvolver (pelo menos em língua 
portuguesa) é formada literalmente por um prefixo de função negativa (des) e pela palavra 
envolver. Em suma, trata-se não apenas de uma questão semântica, mas de um ideologema 
(unidade significante em um texto racional mobilizadora de energias semânticas que podem ser 
interpretadas em seus traços míticos) da modernidade. Assim, desenvolver significa romper 
vínculos, desatar os nós (seja com o próprio corpo, com a família, com a comunidade, com a 
cidade) etc. 

Em outras palavras, desenvolver é uma expressão tão comum em nosso cotidiano pois 
traduz a mentalidade solar que, acima de tudo, no mundo ocidental, deseja separar o homem do 
mundo, a razão da emoção e o corpo da alma. E, nesse sentido, a sociedade moderna atingiu o 
seu objetivo. Em nenhuma época histórica o sapiens foi tão (des)envolvido, seja entre si, seja  
com os animais e as plantas, ou com as cidades.  

Dentro da perspectiva apresentada acima, a sociagogia do (re)envolvimento é uma proposta de 
prática educativa que visa o caminho inverso, o retorno ao lar ancestral. Em suma, re-ligar o 
homem e o mundo, a razão e a emoção, o corpo e a alma, o puer e o senex, a natureza e a cultura, 
entre outras separações, dissociações e dicotomias criadas pelo pensamento (des)envolvimentista 
ocidental.  

 

Bibliografia: 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade. São Paulo: EDUSP/AQ, 1987. 
COELHO, Teixeira. O que é ação cultural? São Paulo: Brasiliense, 1980. 
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins ontes, 1997. 
MARQUES, Adilson. Nas trilhas indeléveis de Hermes: memória, topofilia e ação cultural. São 
Carlos: BN, 2005. 
__________. Nossas lembranças mais pessoais podem vir morar aqui: sociagogia do 
(re)envolvimento e anima-ação cultural. São Paulo: FEUSP, 2003. 
TUAN, Yi-Fu. Topofilia. São Paulo: Difel, 1980. 
 
 



 305

Velhice institucionalizada e imaginário: exclusão-inclusão, sofrimento-amor, 
esperança-morte e  desestrutura 
 

Altair Macedo Lahud Loureiro (UCB; UNB; CEDF) 
 

As instituições sociais surgem através dos esforços dos seres humanos em satisfazerem suas 
necessidades, mas a partir daí as instituições sociais tornam-se realidades externas – 
relativamente independentes dos indivíduos – que afetam a estrutura do indivíduo. (Fenichel, 
1946)  
 

I – Introdução 
 
Este texto contém dados e reflexões decorrentes de investigação que venho realizando 

em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI –, do Distrito Federal (DF). 
Apresenta resultados parciais advindos da análise durandiana, de histórias de vida, depoimentos, 
escuta e dos registros míticos contidos em protocolos do Arquétipo Teste de Nove Elementos – 
AT-9, de Yves Durand, oferecidos pelos habitantes da referida ILPI. 

As colocações, aqui postas, estão complementadas com resultados registrados em livros 
de outros estudiosos e pesquisadores, que, como eu, se preocupam em desvendar a realidade 
destes locais sombrios repletos de criaturas idosas que, relegadas pela família, esquecidas pelo 
Estado e excluídas da sociedade, tornam-se também sombrias, na sua maioria.  

O texto trata do imaginário característico deste grupo de idosos asilados e da 
organização e do cotidiano do asilo em particular.  
A preocupação com o bem-estar do cidadão velho, em qualquer circunstância, o respeito 
(recíproco) pela velhice e os cuidados com o processo de envelhecimento – em especial com o 
do velho asilado –, sem perder de vista a necessidade do fortalecimento e aprofundamento da, 
ainda em construção, multidisciplinar teoria gerontológica, apóiam a intenção de pesquisar, com 
possível intervenção, a organização e a gestão de Instituições de Longa Permanência para idosos 
para Idosos – ILPIs – ou asilos, neste momento de uma delas, existente no Distrito Federal, 
apresentando vetores para uma conseqüente organizacionalidade antropolítica (Paula Carvalho, 
1990), considerando a possibilidade de novas formas de atenção político-social mais humanas ao 
idoso excluído da sociedade, abandonado pela família e carente. 
Em 2004, apresentei, oralmente, no XIII Ciclo de Estudos Sobre o Imaginário,272 trabalho que 
denominei, com Bachelard (1988), Moléculas de mundo no espaço imaginário de um asilo 
(Loureiro, 2004).  

Naquela época, começava a despertar em mim, estudiosa e pesquisadora em 
Gerontologia, a curiosidade em conhecer melhor o mundo dos idosos institucionalizados, a 
organização de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI –, como 
modernamente se convencionou, politicamente, denominar os asilos. A pílula está dourada, mas 
continua amarga! 
Assumindo o pressuposto durandiano e bachelardiano – que o imaginário organiza, que tem 
potencia organizativa –, queria associar as posturas do idoso no seu habitat artificial, no espaço 
sobrado para ele de um asilo, com a estrutura do seu imaginário, com a maneira de ele carregar o 

                                            
272 O Ciclo versou sobre Espaços Imaginários e Transculturalidade, quando coordenei o fórum n.º 1, 

intitulado “Transculturalidade e dimensão simbólica do espaço da terceira idade: velhice, velhos e envelhecimento”. 
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mundo, agora na velhice abandonada com, e como, conseqüência da sua sempre postura ante a 
vida e a morte.  

Conhecer o imaginário daqueles idosos era a minha intenção considerando a 
possibilidade de uma reorganização da instituição, prestigiando novo paradigma não clássico, 
mas holonômico, que resultasse no desejo de uma organizacionalidade antropolítica, quer dizer 
que fosse sempre se fazendo e refazendo conforme a dimensão simbólica sugerisse. Começavam, 
então, as minhas incessantes buscas neste sentido.  

O texto aludido, na sua íntegra, foi publicado no CD dos Anais daquele XIII Ciclo de 
Estudos sobre o Imaginário. 
Em meados de 2006, já início de 2007, tive então aprovado pelo CNPq e pelo comitê de Ética da 
Universidade Católica de Brasília – CEP/UCB –, o projeto interdisciplinar: “Imaginário idosos 
tabagistas asilados e organização de asilos: organizacionalidade antropolítica” (2007 2009).273 O 
projeto filia-se ao projeto interinstitucional, “Instituições de Longa Permanência no Brasil – 
ILPIs: tipologia e modelo de atendimento” (2007-2009).274  

Auscultar o imaginário destes idosos para propor a (re)organização do asilo, 
considerando a dimensão simbólica e a qualidade de vida dos idosos sujeitos e não-sujeitados, é 
o objetivo que venho buscando alcançar.  

Como escreve Feltes (in Alcântara et al., 2004, p. 8): 
 

[...] não se trata apenas de compreender a política administrativa, a 
dinâmica funcional e as condições gerais dessas instituições na sua 
relação com o idoso, mas [...] traçar um quadro mais complexo que 
permita, inclusive, compreender o porque de sua existência e 
manutenção na ordem social.  

 
Parti do pressuposto de que, entre as várias dimensões da organização, se encontra a dimensão 
simbólica, a considerar. Daí a proposta de organizacionalidade, organização dinâmica, como já 
mencionado, sempre se fazendo, desfazendo-se e refazendo-se COM a presença de sujeitos 
autônomos, neste caso idosos neotênicos, quer dizer, que têm a capacidade de mudança 
constante, como todo ser humano, em busca sempre da completude, que se sabe não se 
completará, a não ser na morte; a organizacionalidade antropolítica por estar centrada no ser 
humano e se organizar COM ele, no caso com o idoso, e não simplesmente se organizar PARA 
indivíduos ou grupos sujeitados.  
Pretendi, o que venho fazendo em conjunto com a equipe interdisciplinar de professores e alunos 
da UCB, desde 2007, observar, “escutar” o asilo, na voz e nas ações de seus dirigentes, 
funcionários, cuidadores e enfermeiros, voluntários e contratados e dos idosos ali internados, 
idosos asilados, assim como conhecer o funcionamento, a gestão cotidiana da instituição, 
identificando o pertencimento ou não, do idoso nelas. 

Por analogia, tratando aqui de asilo, lembro como Goffman (2001, p.11) se refere aos 
“manicômios, prisões e conventos”, como “instituições totais” que define como “um local de 
residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados 
da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e 
formalmente administrada” O autor mostra a influência significativa que este tipo de segregação 
exerce sobre o indivíduo, afirmando que o comportamento, no exemplo dado por ele, do doente 

                                            
273 Projeto interdisciplinar em desenvolvimento, coordenado por Loureiro, A M Lahud. 
274 Projeto interinstitucional – UFSC/SC, UECE/CE, IPEA/RJ, UCB/DF, FEPECS/DF. 
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mental “diz respeito muito mais à sua condição de internado do que propriamente à sua doença”.  
Acredito que a pessoa velha possa ter a capacidade de dar, mudar, aprender e o direito 

de receber; direito cidadão da autonomia que, exercida, resgatada ou conservada, exercerá 
influência positiva na imagem que de si mesmo fazem os idosos – seu imaginário –, 
condicionando a auto-estima facilitadora da felicidade na velhice que se desenvolve vitoriosa no 
passar do tempo, inexorável para todos nós. Este imaginário precisa ser considerado nas 
reflexões, nas políticas públicas e nas reorganizações a se realizar ou nos novos tipos ou 
modalidades de atendimento e assistência aos idosos desvalidos e/ou não. 

Creio oportuna a investigação do imaginário subjacente a ações, reações, idéias 
originárias e existência das ILPs. O imaginário revela a maneira de carregar o mundo, o 
entendimento da vida e da morte que norteia as posturas diante da realidade O espaço exerce 
influência nas ações, no imaginário e no estado de humor das pessoas.  

Conhecer os espaços habitados pelos idosos no asilo e descobrir, com eles, quais os 
lugares, “refúgios” que mais lhes agradam, que lhes dão mais paz, assim como identificar com 
eles os possíveis perigos, “monstros”, “fantasmas”, locais que não lhes agradam e porquê, levará 
a descortinar o seu imaginário relacionado com a realidade físico-administrativa do asilo, pondo 
à mostra suas entranhas, descobrindo o permitido, o proibido e as possíveis transgressões: as 
ressignificações afetivas dos espaços na ILP, no asilo. 

Falo asilo, e o entendo, como outros estudiosos (ALCÂNTARA et al., 2004), como o 
espaço, local destinado a receber idosos carentes do aconchego familiar e/ou social, por vários 
motivos.  

Falo asilo, ou ILPI, como organização estruturada, instituição que oferece abrigo, 
guarida a pessoas com mais idade que os demais – criaturas que transitam a fase da velhice, seres 
humanos com mais de sessenta anos, como quer, arbitrariamente, limitar a Organização Mundial 
da Saúde – OMS –, mantendo-os em ambiente fechado ou, na melhor das hipóteses, semi-aberto, 
com ou sem participação da sociedade, governo, família.  

Se assim falo é porque me reporto à explicitação do termo asilado, efetuada por 
alguém, que vem de ilha e, como a imagem sugere, representa lugar separado; espaço cercado 
pela diferença que confina outra diferença.  
Asilados, ilhados são idosos isolados do convívio social mais amplo vida diversa que os cerca. A 
intenção destes redutos, por vezes bem intencionados, mas desumanos no seu cotidiano, é 
receber e oferecer cuidados àqueles que deles necessitam pela fragilidade do abandono familiar e 
social e/ou das energias vitais.  

O idoso asilado é, na maioria das vezes no nosso País, um ser que não possui, um 
despossuido no amplo sentido da palavra. 

Cortelletti, Herédia e Casara referem-se a asilo, registrando que “mesmo apresentando 
diferentes denominações, possuem, em comum, a função de propiciar o atendimento por meio de 
hospedagem permanente, assistência à saúde de forma direta ou indireta e algumas atividades de 
ocupação de lazer”. 

O estudo aprofundado da realidade da velhice institucionalizada, do envelhecimento do 
cidadão do Distrito Federal, acontecendo na exclusão perversa da sociedade, na segregação, 
considerando a alarmante e alardeada situação dos asilos – das ILPIs – no País, justifica a 
pesquisa IATO, em pauta. 

Conhecer um asilo – uma ILPI –, a organização que recebe, abriga e “cuida”, 
institucionalmente do idoso – com suas idiossincrasias, auto-imagem, auto-estima, queixas e 
elogios à instituição e sua degenerescência física –, considero importante e necessário, não 
apenas para os encaminhamentos à construção da multiversa teoria gerontológica e ao 
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entendimento da questionada necessidade de tais instituições, na forma em que, atualmente, se 
apresentam, mas, fundamentalmente, na promoção da melhor qualidade de vida dos velhos que 
chegam à situação de abandono familiar, exclusão social, tendo de recorrer ou ser recolhido em 
asilos/albergues/ILPIs, ou em outras possíveis formas de atenção. 

O conhecimento mais detalhado e aprofundado da organização e gestão asilar levará ao 
descobrimento de possíveis novas formas de ação, de inéditas ações e tratamento – endereçadas 
ao bem-estar e ao envelhecer tranqüilo do idoso –, bem como apontar vetores para a tarefa de 
minimizar as possíveis fragilidades físicas e psíquicas – do asilado e da organização do asilo –, 
falhas provenientes de vícios, preconceitos e mitos cristalizados que enraízam as ações nos asilos 
e em geral na sociedade, decorrentes, talvez, da ausência da requerida e especializada formação 
gerontológica na equipe dirigente e em conseqüência da vontade política que assim estrutura e 
mantém as ILPIs. 
É desse projeto interdisciplinar, que coordeno na Universidade Católica de Brasília – UCB –, no 
programa de Pós-graduação stricto sensu em Gerontologia e que desenvolvo, em equipe, com 
colegas pesquisadores professores doutores com diferentes formações – medicina, serviço social, 
psicologia e educação – antropologia das organizações e imaginário275 –, que falo agora.  

Os apontamentos aqui expostos são extraídos da colheita e análise de dados míticos 
obtidos na pesquisa – CNPq/UCB IATO – , ainda em desenvolvimento, com idosos asilados, em 
uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI – do Distrito Federal. 

Escolhi apresentar neste XV Ciclo de Estudos sobre o Imaginário, em 2008, um pouco 
desta aventura que é conviver e pesquisar um asilo. Aventura sofrida e compartilhada, auxiliada 
por mestrandos de Gerontologia/UCB, graduandos de medicina e psicologia/UCB e, mais que 
tudo, contando com a participação de idosos asilados no asilo em estudo.  
Os idosos sujeitos da pesquisa - que, selecionados entre os 120 internados no asilo considerado, 
após a realização do mimi-mental276  processado por componentes da equipe da saúde do projeto 
interdisciplinar IATO –, demonstraram condições cognitivas preservadas para participar das 
investigações. Condições estas que permitem a realização do teste AT-9277 utilizado  pela equipe 
de alunos voluntários e uma bolsista CNPq, graduanda do curso de psicologia/UCB e por mim 
pessoalmente com a participação efetiva dos idosos selecionados.  
A condição cognitiva atestada condicionou também a realização das entrevistas psicológicas 
geradoras de genogramas, 278 que sob a orientação da colega professora psicóloga, Dr.ª Maria 
Aparecida Penso, estão-se realizando pelos componentes da equipe de psicologia do projeto.  
Generosamente – mas com suas idiossincrasias, marcas lavradas pelo espaço habitado e mágoas 
trazidas e ou deixadas neles pela vida, bem ou mal vivida na maturidade e juventude, e sentidas 
na situação atual da institucionalização, do abandono –, os idosos asilados, sujeitos da pesquisa, 

                                            
275 Compõem a equipe IATO os professores doutores: Altar Macedo Lahud Loureiro – antropologia do 

imaginário e educadora; Maria Aparecida Penso – psicóloga; Lucy Gomes – médica; Vicente de Paula Faleiros – 
sociólogo e assistente social, além dos bolsistas CNPq: Anderson Carvalho – fisioterapeuta, mestrando em 
gerontologia e Adriana Bahia Ferreira – graduanda de psicologia.  

276 Teste de avaliação cognitiva, projetado para uma avaliação clínica em pacientes geriátricos. Examina a 
orientação temporal e espacial, memória de curto prazo (imediata ou atenção) e evocação, cálculo, habilidades de 
linguagem e vio-espacial, não podendo ser usado para diagnosticar demência. (Chaves, 2006-2008)  

277 Arquétipo Teste de Nove Elementos criado por Yves Durand 
278 Mapa que oferece uma imagem gráfica da estrutura familiar ao longo de várias gerações, esquematiza as 

grandes etapas do Ciclo de Vida Familiar, além dos movimentos emocionais a ele associados” (Miermont e cols. 
1987/1994, p. 291). 
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concordaram explicitamente, assinando o Termo de consentimento livre e esclarecido, em 
conosco trabalhar.  

Assim sendo, eles oferecem os subsídios indispensáveis para que a investigação 
aconteça: suas falas, vozes por vezes trôpegas, inaudíveis e incompreensíveis, balbuciadas com 
cara fechada e, por vezes com má vontade e interrupções, mas que, aos poucos, vão-se soltando 
de forma inteligível, abrindo- se, deixando ver os rascunhos amarelecidos das suas existências, 
permitindo a viagem ao passado que, há pouco, parece ter sido vivido, quando o colorido do 
reviver saudades quase esquecidas deixa eclodir o humano de um tênue vínculo afetivo conosco.  

É preciso, como a qualquer pesquisador, paciência e tolerância.  
A arte da escuta precisa se processar com a perspicácia de quem quer descobrir sem 

magoar, interferir sem opinar, julgar ou interromper.  
As conversas passam a ser longas quando a confiança construída se apresenta.  
É lindo ver aqueles alunos construindo estas amizades, esta confiança necessária ao 

bom andamento do trabalho, mas, mais que tudo, ver o amor com que fazem e se doam àqueles 
desvalidos da sorte. Como tarefa acadêmica é um deleite, mas como realidade vivida traz a 
sensação da impotência em solucionar o problema.  

Uma pequena réstia de luz é o que se espera abrir na escuridão da complexa situação.  
Falar de asilo é assim emocionante, mas é preciso registrar que de inicio foi sofrida a 

convivência direta com os idosos asilados, velhos de um asilo do DF, mas acreditando, como 
Goffman (2001, p.8), que: 
 

[...]qualquer grupo de pessoas [...] desenvolve uma vida própria que se 
torna significativa, razoável, e normal, desde que você se aproxime dela, 
e que uma boa forma de conhecer qualquer desses mundos é submeter-
se à companhia de seus participantes, de acordo com as pequenas 
conjunturas a que estão sujeitos. 

 
Eu e minha equipe passamos, alternadamente, a freqüentar o asilo, a conviver com os asilados e 
assim a observar, maffesolianamente, a “relva crescer” (MAFFESOLI, 1988); a ver o invisível 
obnubilado pelas cores fortes da simples, mas real presença dos idosos em suas camas, pele e 
osso, mau cheiro, cadeiras de rodas, andando, perambulando sem rumo pelo jardim do asilo; 
idosas vaidosas com enfeites despropositados, aboletadas em frente da TV; hipocondríacas; 
homens jogando cartas e dominós, reclamando, conflitando-se, lendo, sorrindo com a nossa 
presença, fumando; chorando mágoas e expressando queixas. Em muitos, a demência grassando. 

Presenciamos seguidamente lágrimas deslizarem por canais de rugas nas faces 
envelhecidas e sorrisos se esboçarem por entre a falta de dentes e lábios descarnados e pálidos, 
no rememorar tristezas e alegrias que teceram aquelas vidas. Entre eles, alguns idosos bem 
apessoados, cuidados e com a aparência boa. Alguns nos seguram na hora de deixá-los e voltar 
para a nossa bendita vida; outros demonstram a alegria de contar, de relembrar. 

Como escreveu Bobbio ( 1998) o que de inicio parece pessimista e cruel, “o que resta 
ao velho é lembrar!”. No asilo, esta colocação – entendida antes como pessimista - se desfaz, 
pois a inatividade característica da organização asilar só deixa espaço, na realidade, para as 
lembranças. Devaneios e sonhos bons que os fazem sobreviver revivendo sua existência antes do 
asilamento. 

Difícil vislumbrar alguma dignidade naquelas posturas quase suplicantes para saírem 
dali, mas a esperança se evidencia na recorrente ilusão de que seus filhos ou familiares virão 
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logo buscá-los; que se não os visitam é porque estão muito ocupados em seus afazeres diários, 
mas que virão um dia.  
Sempre a sagrada família que, para cada um deles, pode ter defeitos e pecados, mas que os 
outros, de fora dela, não têm o direito de condenar, falar mal. Não aceitam se entender como 
abandonados. Imaginam-se passando uma temporada ali; temporada que rezam para que logo se 
conclua, mas a idéia de morte se acentua, com um universo mítico místico negativo de 
passividade, nostalgia, exclusão, solidão e tristeza. 

É claro que não se pode deixar de apontar que a velhice não nos é dada; ela é construída 
e assim colhe-se na velhice o que se plantou em idades outras.  

A complexidade apresenta-se na situação da institucionalização e o julgamento ou 
condenação da família nem sempre se sustenta. Apontar culpas, culpados e vítimas não resolve a 
situação.  

Como muito bem destacam Herédia, Cortelletti e Casara (in ALCÂNTARA et al., 
2004, p. 81), “é preciso reconhecer que os motivos do asilamento”, quando ouvido “somente um 
lado, o idoso asilado, não se ouvindo a família”, são limitantes. Talvez seja este o foco de novo 
projeto de pesquisa sobre a situação da institucionalização do idoso: o imaginário do familiar que 
coloca o seu idoso em um asilo. Acredito que novas visões surgirão a complementar o 
entendimento desta realidade atual e que se prevê ainda maior daqui para frente, o que não exclui 
nenhum de nós nesta possibilidade imaginada na juventude e maturidade apenas para o outro.  

É preciso se repensar e agir no sentido de refazer esta instituição, uma vez que ela ainda 
é uma solução para certos casos, mas que humanizá-la é urgente assim como urgente é rever as 
suas características de instituições totais, apesar da limitada liberdade por vezes concedida 
permitida dentro dela.  

Alvissareira, mas ainda escassa, é a notícia que nos chega do asilo, com a realidade da 
saída real de um dos asilados da ILPI, buscado por um familiar. Triste é a notícia do 
desaparecimento, da morte, de outros sem que a almejado desejo tenha se cumprido.  

É um mundo à parte. A exclusão está evidente! 
O ser humano ali desumanamente está no limbo, segregado do convívio social, afastado dos seus 
amores e afazeres; de seus pertences, casa e cantos encharcados de afeto. “Os objetos e a escolha 
de lugares na casa simbolizam uma construção impregnada de valores e da sensação de pertença” 
(ALCÂNTARA, 2004, p. 47.). “A dor da ruptura leva a uma fragilidade que culmina na 
depressão, e contribui para a morte” (PEREIRA, 1996 apud ALCÂNTARA, 2004, p. 42). 

 
A mudança física pode representar angústia, medo, insegurança e sensação de perda, 
principalmente quando esta mobilidade que não é só do de lugar, mas também do ser, é contrária 
ao desejo do próprio indivíduo. Quando um grupo se transporta para um novo espaço é como se 
tivesse deixado para trás a personalidade” (LUCENA apud ALCÂNTARA, 2004, p. 47).  

 
Estes asilados foram trabalhadores que já não trabalham mais, pelo que reclamam 

quase que na totalidade dos seus pronunciamentos. Como registra Herédia, Cortelletti e Casara 
(in ALCÂNTARA et al, 2004, p 76-77) 
 

[...] o valor do trabalho aparece como uma constante, ocupando uma 
posição central na vida desses idosos institucionalizados. Constitui-se a 
própria finalidade de suas vidas, condição de existência e de seu 
desenvolvimento pessoal. Essa afirmação é corroborada no momento em 
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que relatam que a maior parte do tempo e os melhores anos de sua vida 
foram dedicados ao trabalho.  
 

               Um dos sujeitos da pesquisa cognominado, por Ferreira (2008), de Cadu, por respeito 
Ético, desenha em seu protocolo do teste apenas um carro e nesta imagem sintetiza todos os 
elementos e, na verdade, toda a sua história e imaginário  
Conta, no discurso do AT-9:  
 
“eu tive um carro de Praça[...].Passeava com a mulher, com a família [...] É um refúgio [...] 
pois até dormir dentro dele eu posso”. No quadro final do protocolo do teste, ele apenas nomeia 
a representação, imagem “carro”, atribuindo-lhe a função de “ferramenta de trabalho/conforto”, 
simbolizando “melhorar, não estar de mãos atadas, servir”. Ele sonha com seu trabalho do 
passado e repete: “não gosto de ficar sem fazer nada” e se queixa de não mais “servir”, 
trabalhar, ser útil. Passa o tempo, como ele diz: “ajudando minha amiga nas costuras dela, 
descosturo para ela costurar. Ela faz colcha de retalhos”. 
 

O asilado Cadu fala do asilo como uma prisão: “Toda vez que quero sair tenho que 
pedir permissão [...] isso aqui é uma cadeia sindicalizada”. Ele diz: “Se eu soubesse que aqui era 
asilo nem aqui eu pisava, eu não sabia o que era. [...] Eu não conhecia essa coisa Lar dos 
Velhinhos, só tinha ouvido falar”. Este é um caso de admissão de um idoso no asilo sem que ele 
esteja motivado, ciente de onde vai residir, o que é considerado armadilha para o idoso. No caso 
do seu Cadu, ele conta que deu um apartamento para negócio com um filho e foi tudo perdido. 
Do que sobrou, o filho lhe deu uma parte para viver no asilo, segundo ele. Seu Cadu refere-se ao 
asilo como “Lar dos doidinhos”. 
Dona Tatá, também sujeito da pesquisa, reclama do asilo e da inatividade. Ela diz: “Não gosto 
daqui, não entrei porque eu quis, tô doida para sair daqui”.  
Este é mais um caso de internação traiçoeira. Conta que trabalhava com uma mulher e que 
morava na casa dela. Ela continua dizendo: “Aqui não faço nada [...]. Lá fora fazia tudo e ainda 
cuidava de criança. Não fazer nada é muito triste, o tempo não passa”. A desestrutura do seu 
imaginário emergiu como tendência forte no protocolo do teste AT-9 e na história de vida 
oferecida por Dona Tatá, o que já se faz sentir nas suas ações no asilo. 
Nestes relatos exemplificadores, encontramos idosos que foram lutadores que já não lutam mais. 
A passividade e a inércia tomam conta daquelas vidas desvividas no asilo. “Às vezes, é exigido 
tão pouco trabalho que os internados, freqüentemente pouco instruídos para atividades de lazer, 
sofrem extraordinário aborrecimento” (GOFFMAN, 2001, p. 21). 

O heroísmo diurno (imagens do durandiano regime diurno), que por vezes quer se 
imiscuir na mística postura noturna (ações e imagens do regime noturno), não chega a se 
atualizar e a desestrutura teima sorrateira em retirar do seu imaginário qualquer coerência mítica.  

A queixa da inatividade e da falta de liberdade é recorrente entre os asilados, assim 
como a reclamação da comida, que dizem farta, mas não ao seus gostos. Eles não entendem, 
como qualquer idoso, a necessidade da dieta alimentar nas suas idades. O asilo mantém uma 
nutricionista.  

Não se pode esquecer a heterogeneidade da velhice, que no asilo também se evidencia. 
Enquanto seu Zezé se queixa e reclama, seu Mazinho, um outro sujeito da pesquisa, pode-se 
dizer de boa paz, diz que é bom estar no asilo e que do canto que mais gosta no asilo é do seu 
quarto, ao qual ele se refere como “meu quarto”. Isto lembra Bachelard (1988, p.145), quando 
escreve que: 
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[...] todo canto de uma casa, todo ângulo de um quarto, todo espaço 
reduzido onde gostamos de encolher-nos, de recolher-nos em nós 
mesmos, é, para a imaginação, uma solidão, ou seja, o germe de um 
quarto, o germe de uma casa. 

O idoso conta que até fome passou na casa de uma cunhada que providenciou cuidadora para ele, 
mas que não cumpriu a contento sua função. Ele diz: “Gosto de tudo. Não faço nada aqui”. Ele 
aprecia a inatividade, o aconchego que nos remete à presença da antifrasia. Seu Mazinho elegeu 
um amigo no asilo e com esta construção de laços de amizade naquele ambiente novo, ele evita 
em parte a desestrutura em seu imaginário. Ele desenha no protocolo do teste duas pessoas 
lutando de brincadeira. O lúdico e o descontraído se apresentam no laivo de heroísmo emergido 
no protocolo do teste. Desenha um monstro zoomórfico, o que nos leva a perceber o medo da 
morte representada no humano, mas não considera a morte para si, pois ele está dentro, protegido 
na cabana: “estou dentro da cabana”, ele registra no teste. A impureza expressa-se em um 
microuniverso mítico místico, tendente à desestrutura, uma pseudodesestrutura, pois sua história 
contada não apresenta a coerência mítica esperada.  

Há um confronto entre os mitos trazidos de cada família. É difícil a convivência entre 
eles.  

É natural que os idosos “cheguem à instituição com uma ‘cultura aparente’[...] derivada 
de um ‘mundo da família’ – uma forma de vida e um conjunto de atividades aceitas sem 
discussão até o momento de admissão na instituição” (GOFFMAN, 2001, p. 23).  
O silêncio e o isolamento na solidão de cada um se expressa nas fisionomias paradas com 
olhares sem foco. “A dor da ruptura leva a uma fragilidade que culmina na depressão, e 
contribui para a morte” (LUCENA apud ALCÂNTARA, 1996, p. 42). 
Os achados míticos, obtidos com a utilização do Arquétipo Teste de Nove Elementos, de Yves 
Duran (1988), até o momento, indicam a relação das estruturas do imaginário emergidas nos 
microuniversos míticos registrados nos protocolos do teste condizentes com atitudes de 
conformismo e desgosto, com a presença de incoerência mítica apontando para da desestrutura 
do imaginário. Estes achados estão de acordo com as improcedentes repetições no discurso 
daqueles que, no início da pesquisa, demonstraram condições cognitivas de pertencimento na 
investigação.  

Como bem diz Goffman (2001, p. 8), passamos a conhecer o mundo deles quando nos 
submetemos às suas companhias, nem sempre agradáveis, mas que aos poucos vão deixando ver 
seus mistérios. Minha pretensão, diz o autor, é “tentar conhecer o mundo social do internado [...], 
na medida em que esse mundo é subjetivamente vivido por ele [...] sem empregar os tipos usuais 
de medidas e controles”.  
Distancio-me, no que posso, dos quantitativos e procedo assim uma análise qualitativa dos 
dados, neste caso míticos, obtidos com a escuta sensível, histórias de vida, depoimentos e com o 
uso do Arquétipo Teste de Nove Elementos, o A.T-9, de Yves Durand (1988), na busca do 
pretendido.  

Tocar o “trajeto antropológico”, quer dizer, a simbiose de pulsões interiores e 
subjetivas e de pressões, exigências exteriores (DURAND, 1989, p 29), com o ouvido e 
sensibilidade de envolvido com a teoria do Imaginário, é a pretensão. A entrevista não se vale de 
um roteiro ou questionário fechado, mas realiza considerações de possíveis situações que 
merecem ser explicitadas e consideradas na pesquisa, sendo assim investigadas na profundidade, 
lembrando que o espaço resta aberto para a riqueza trazida nos imprevistos e surpresas presentes 
nas atitudes e falas do grupo. É preciso se deixar surpreender. 
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A natureza filantrópica do asilo em estudo assim como tantos outros poderá ainda 
continuar, pois se sabe que a maioria deste grande contingente de velhos na atualidade e que 
aumentará consideravelmente conforme as previsões demográficas é um contingente de 
desvalidos, pobres e abandonados. Deseja-se que o Estado se envolva mais efetivamente nesta 
situação.  

Não se pode, no entanto, esquecer que uma outra parte, que infelizmente não é tão 
grande, de idosos mais favorecidos financeiramente, também precisa dos cuidados e assistência 
em suas fragilidades naturais, se não financeiras, físicas, emocionais e orgânicas.  
Verdadeiros spas de luxo já existem a contemplar esta parcela da sociedade, mas a outra fatia 
deste indigesto bolo necessita talvez de outro tipo de organização dedicada a eles, mas que com 
eles seja pensada e desenvolvida.  

Daí se querer conhecer o imaginário, as imagens representacionais da situação nos 
próprios sujeitos nela envolvidos, os asilados; dar voz e vez a eles, como já se disse no título de 
um livro que organizamos (FALEIROS e LOUREIRO, 2006). Saber como eles sonham o 
asilamento quando a família não pode mais suportá-los; descobrir do que eles mais reclamam e o 
que mais elogiam no asilo sem esquecer a presença efetiva do Estado na situação. 

A metafórica arquitetura da situação asilar começa a ser desconstruída para ser 
entendida e refeita na visão assumida e desejada com a participação dos idosos e de todos os 
envolvidos na organização e gestão daquele labiríntico cotidiano; cotidiano caleidoscópico com 
o movimento desorganizador, que possibilita a reorganização, a moriniana “ordem, desordem e 
reorganização” com os desaparecimentos deles, que acontece, a miúde, com a morte. Morte que 
se expressa com força no imaginário do seu Zezé (SILVA, 2008), um dos sujeitos da pesquisa.  

Seu Zezé fecha-se em seu mundo e, no pouco que registrou no protocolo do teste, deixa 
ver a negatividade. Reclama do pai que não o deixou estudar, alfabetizar-se, porque dele 
precisava na roça. Ele desenha um círculo fechado, “a bola da terra [...] que gira e fecha o 
espaço” e coloca dentro dele apenas letra, para demonstrar que não é, segundo ele, de todo 
analfabeto. Seu Zezé, idoso de pouca conversa e amizade, projeta-se em um “touro, medonho 
[...] de briga e valentia [...], porque ele uiva, bate com a orelha [...] e é valente que só o cão”. A 
idéia de morte, como negação, aparece nesta estrutura parecendo heróica negativa se não fosse a 
teimosa desestrutura a permear o discurso desde a identificação do sujeito autor do protocolo do 
teste com um animal. A representação do personagem com uma imagem zoomórfica, segundo 
Durand (1989), remete à insuficiência de coerência mítica no microuniverso mítico, quer dizer, a 
desestrutura.  

A morte para os enfermeiros do asilo tornou-se banal resultando em uma, talvez 
aparente, como mecanismo de defesa, realidade banal, como recolhida, na fala de um deles, pela 
mestranda que pesquisa este grupo de enfermeiros (LIMA, 2008) “[...] a reação diante da morte 
é normal, a gente tem que aprender a diferenciar o emocional do profissional [...]”. Morte que 
para os demais asilados só representa curiosidade para saber quem foi o asilado que morreu: 
“[...] quando um idoso morre, eles vão lá e olham... e falam: Ah! É o fulano!”.  

Ainda com relação à presença real da morte e no imaginário do grupo, chama atenção a 
localização do necrotério, do prédio com a “pedra”, onde são colocados os falecidos a serem 
velados. Este pavilhão fica em um espaço transversal a um dos três blocos do asilo, o bloco onde 
estão os doentes, acamados e em fase terminal da vida. Esta localização traz os idosos 
amedrontados do referido bloco. Para eles, o corredor do bloco dos doentes é o inevitável 
corredor que leva ao final. Eles pensam ou constatam que quem entra naquele bloco dificilmente 
volta para os seus aposentos nos outros dois blocos, sai direto para a “pedra”.  

A praticidade por vezes esmagar a sensibilidade. A sorte é que o espaço pode, 
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bachelardianamente (1988), ser ressignificado e, conforme relata uma das funcionárias, os idosos 
às vezes utilizam a “pedra” como alcova de relações íntimas entre eles. 

Até o momento, integradas ao projeto IATO, em desenvolvimento, e orientadas por 
mim, já são duas dissertações em andamento – uma que levanta o imaginário dos cuidadores e 
outra que se detém a descobrir as representações da morte do asilado no imaginário dos 
enfermeiros do asilo –; uma defendida – que colheu histórias de vida dos asilados – e quatro 
monografias escritas como trabalho de conclusão de curso de psicologia – TCC/UCB, sobre o 
asilo, o asilado, sua família e a morte, desenvolvidas no aproveitamento acadêmico do processo 
de conviver no asilo, com os idosos asilados.  

Auxiliada por ex-orientanda, hoje mestra em gerontologia (SILVA, 2006), dedico-me, 
nesta etapa da pesquisa, a desvendar o imaginário dos dirigentes do asilo, registrado em 
protocolos AT-9 já realizado, pessoalmente por mim, com a equipe dirigente do asilo. Enquanto 
isso, outro colega, Professor Dr. Vicente de Paula Faleiros, sociólogo e assistente social, 
componente da equipe IATO, dedica-se a recolher dados documentais da instituição, para o 
conhecimento da organização e do funcionamento do asilo. 

Relatórios minuciosos resultaram das visitas realizadas neste espaço de tempo, com 
mestrando de gerontologia matriculados na disciplina “Inserção sociocultural do idoso”, na 
UCB. Todos os relatos colhidos são unânimes em expressar o choque na presença daquela 
situação excludente; exclusão resultante do dito e decantado desenvolvimento que des-envolve o 
homem da sua própria vida, quando sua produtividade se esgota naquilo que a sociedade espera e 
exige. Exclusão resultante da realidade das famílias modificadas sem espaço para o velho avô 
doente ou não; são mulheres trabalhando tanto ou mais que os homens, que até pouco tempo 
eram os provedores do sustento na casa; mulheres que até pouco tempo eram as cuidadoras 
naturais dos familiares doentes e velhos, mas que agora correm e se deixam atropelar pelo 
desenvolvimento, sem poder, às vezes com mágoa profunda, se dedicar aos mais velhos da 
família e sem outra solução, surge a idéia – não dialogada ou aceita com o mais envolvido, o 
idoso –, do asilamento. Situação esdrúxula que gera sofrimento para ambas as partes, quando 
coração existe neste contexto, ou alívio, quando apenas se quer se desfazer de quem agora 
atrapalha e sofrimento para o idoso que sente abandonado.  

Da situação aludida, de as mulheres terem até pouco tempo sido consideradas 
cuidadoras natas dos idosos e doentes na família, uma das graduandas (FERREIRA, 2008) 
encontrou um casal formado no asilo, que por afinidade se une diariamente sob um caramanchão 
no pátio da instituição. Em uma rotina diária ela, Dona Mimi, encarrega-se de devotadamente 
amenizar as feridas expostas nas pernas do cadeirante Cadu. Ele, ainda com a idéia, de sua 
geração, de homem ser o provedor da família, incumbe-se de auxiliar dona Mimi nos recortes 
dos retalhos com que ela se distrai. Ele diz, com todas as letras, que ela precisa dos seus cuidados 
e do auxílio dele, que o caso dela é pior que o dele.  

Laivos positivos de vida surgem quando este “casal” ressignifica o espaço asilar 
inóspito em aconchego e arremedo familiar, doando-se um ao outro em um aparente amor 
incondicional. A “topofilia” (BACHELARD, 1988), lugar feliz, acontece naquele local inóspito; 
a “transcendência do espaço geométrico” e dos “significados de vivência [...] além da percepção 
consciente do próprio sujeito”, foi visualizada 

O casal afirma não ser namorado, mas um “amor-de-caridade”, como assim se refere 
Finkler (1994 apud FERREIRA, 2008) faz com que eles sintam o espaço asilar transformado em 
lar, na rotina doméstica de um casal, como se fora do asilo estivessem. Eles elegeram seu 
bachelardiano cantinho de sonhar, “retiro da alma”. Naquele canto, eleito por eles, negam a 
existência de um universo maior, como se refere Bachelard (1988, p. 146): “O canto é assim, 
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uma negação do Universo”. Eles construíram um vínculo afetivo; reconstruíram a idéia de 
família o que os protege da desestrutura do imaginário.  

São heróicos ao lutarem contra a perda dos laços familiares, reconstruindo-os, mas 
apresentam a antifrasia ao se deixarem ficar e assim a síntese disseminatória, em um regime 
noturno de imagens, emerge tanto de seus protocolos do teste como em suas ações, gestos e 
falas. 

Assim venho, ladeada pelos componentes da equipe da pesquisa, desvendando, aos 
poucos, o universo mítico do grupo naquela Instituição de Longa Permanência para Idosos – 
ILPI, por meio da análise durandiana dos microuniversos míticos dos seus componentes 
registrados nos protocolos AT-9, em Histórias de vida, depoimentos, entrevistas psicológicas, 
questionários – aplicados pela equipe de sociologia – e pela observação acurada que procura ver 
além das aparências.  

Em resumo: o que se pretende com a pesquisa é: 
- entrecruzar os olhares, o imaginário, dos idosos asilados tabagistas e dos dirigentes, 
funcionários, cuidadores e enfermeiros do asilo;  
- propor a interferência na reorganização antropolítica do asilo, ou a adoção de novos tipos de 
possibilidades assistenciais e de cuidados com o idoso, considerando os achados míticos na 
pesquisa;  
- auscultar o imaginário de idosos “abandonados” pela família, excluídos da sociedade e 
esquecidos pelo Estado, e propor a (re)organização do asilo, considerando a dimensão simbólica 
e a qualidade de vida de idosos sujeitos inclusivos e não-sujeitados; 
- apontar outras formas de atenção a idosos abandonados; repensar a posição da sociedade, da 
família e do Estado com relação aos longevos;  
- oportunizar melhor qualidade de vida aos idosos;  
- reorganizar a instituição asilar com vistas à, de direito e humanidade, cidadania e dignidade 
humana – propiciar a inclusão.  

Com os dados míticos encontrados e a encontrar entendidos durandianamente, espera-
se contribuir para uma efetiva e desejada reforma não só na idéia de asilo, mas concretamente na 
modificação antropolítica do asilo pesquisado.  

Quanto ao tabagismo presente no asilo, a equipe da saúde, valendo-se do uso do 
espirômetro e do monoxímetro na tarefa avaliativa da capacidade respiratória dos fumantes, 
detectou o grau de comprometimento dos pulmões pelo uso do tabaco. Medicamentos inibidores 
do vício/hábito do cigarro estão sendo oferecidos aos asilados fumantes desejosos de interromper 
tal prática nociva à sua saúde. Quando do resultado final das análises psicológicas e durandianas, 
esperamos ter as informações que auxiliem nesta parada do vício. 
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O imaginário de idosos institucionalizados e dos profissionais responsáveis 
por seus cuidados e assistência.  
 
 Elman Moreira Coelho Grison279(UCB) 
Altair Macedo Lahud Loureiro(UCB)  280 
 
Este texto é um recorte do projeto de dissertação/pesquisa em desenvolvimento: O Imaginário de 
Funcionários/Cuidadores de Idosos de uma Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) 
do Distrito Federal: (Re) Organização. Está integrado ao projeto interdisciplinar: “O Imaginário, 
Velhos Asilados Tabagistas e Organização de Asilos: Organizacionalidade Antropolítica – 
IATO” – CNPq/UCB, que é filiado ao projeto interinstitucional: “Instituição de Longa 
Permanência Para Idosos – ILPIs no Brasil: Tipologia e Propostas de Modelo Básico de 
Assistência Multidimensional” – CNPq.  Analisa a questão do asilo, historicamente mediado 
pela caridade - equipamento social que abriga e exclui – “des envolve” - pessoas idosas do 
convívio familiar e social. O instrumento utilizado para o levantamento do imaginário dos 
sujeitos: nove funcionários/cuidadores, foi o AT- 9: Arquétipo Teste dos Nove Elementos, de 
Yves Durand, que sinalizou para a necessidade da reorganização antropolítica da instituição, 
considerando a dimensão simbólica e os desejos latentes da pessoa idosa, sua participação e 
envolvimento na organização e no cotidiano asilar, com o pressuposto de que o imaginário tem 
potência organizativa.  
     Expõe-se aqui um ensaio das análises yvesdurandianas: elemencial, funcional e estrutural dos 
protocolos do teste AT-9 utilizados e interpretados à luz das teorias do Imaginário de Gilbert 
Durand e das orientações propostas e testadas por Yves Durand, teorias de base do projeto, ainda 
que de forma incompleta, visto que a análise estrutural, bem como algumas  observações e 
relatos dos sujeitos da pesquisa, ainda estão em processo de elaboração. Entretanto, os dados até 
aqui analisados já permitem inferir aspectos do imaginário do grupo de funcionários, cuidadores 
dos idosos, e da organização da instituição asilar, objeto da investigação. Tais elementos 
permitem palpa, com as mãos do entendimento, a realidade da LPI em pauta, e por analogia, a 
realidade das demais ILPIs brasileiras que funcionam com o mesmo paradigma organizacional. 
  
I - Sobre a velhice, o envelhecimento e o Asilo/Instituição de Longa Permanência Para Idosos - 
ILPI 
 
A população brasileira está envelhecendo. É o que mostram os dados de indicadores de 
condições de vida e acompanhamento de políticas do Ministério da Saúde. Segundo Camarano 
(2005, p. 9), “esse fenômeno pode ser decorrente do aumento da participação da população com 
mais de 60 anos no total da população nacional: de 4,2% em 1950 para 8,6% em 2000 (...), 
além da população de 80 anos e mais também está aumentando.”  

O fato do Brasil não ser mais um país predominantemente rural levou a uma mudança na 
estrutura familiar que, antes formada por famílias numerosas, agora se concentra em famílias 
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nucleares. Com isso, as famílias que compartilhavam espaços habitacionais amplos e contavam 
com a presença da mulher nas atividades do lar e cuidados com crianças e idosos, na realidade 
urbana vêm sofrendo vários impactos. Exemplo disso é a habitação/ocupação de espaços 
mínimos, sobretudo nas periferias, e do trabalho externo da mulher, por necessitar colaborar com 
a renda familiar (SALDANHA, 2004, p. 27). Além dos aspectos mencionados, Saldanha chama a 
atenção para a fragilidade em que se encontra a “instituição família”, com a problemática do 
desemprego e do divórcio tão marcantes nos tempos atuais o que restringe a capacidade dessa 
instituição de cuidar dos seus idosos. Dessa forma, muitas vezes, essa tarefa é transferida à ILPI. 

O primeiro tipo de instituição conhecida foi o asilo, fundada por pessoas religiosas que se 
preocupavam com a alimentação e habitação no atendimento aos idosos (LAFIN, 2004, p.111). 
De acordo com Miller (1997), as instituições filantrópicas surgiram no império Bizantino, no 
século V da era cristã, e sua origem está relacionada com o mundo capitalista. Pereira (2003, p. 
78) esclarece sobre a divisão histórica social de bem-estar: governo, mercado e sociedade, que 
atuavam com seus recursos – poder, capital e solidariedade/filantropia. Conforme a autora, desde 
o fim do século XIX, o estado social conhecido como “economia mista do bem-estar” dos 
governos pertencentes ao mundo capitalista se negou a assumir sozinho a responsabilidade das 
demandas e necessidades sociais ocasionadas pelo sistema.  

Born e Boechat (2006, p.1135) definem ILPI como “uma moradia especializada, que 
integra um sistema continuado de cuidados (...) deve mostrar, tanto nos seus aspectos físicos 
quanto em toda a sua programação, detalhes que lembrem uma casa, um lugar para morar, a vida 
numa família (...)”. 
 
 As ILPIs por um longo tempo foram chamadas, pejorativamente, de asilo. Conforme 
continuam esclarecendo Born e Boechat (2006) “a mudança na expressão ocorreu como 
resultado dos debates ocorridos nas comissões especializadas da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia – SBGG, nos congressos e jornadas da área”. Conforme esses autores 
tais ações trouxeram uma nova orientação para o funcionamento de instituições para idosos. As 
ILPIs, ou asilos, seriam apenas uma moradia para idosos, um lar coletivo, se não fosse a 
complexidade que envolve a questão velhice, envelhecimento e velho, a começar pela histórica 
visão negativa da velhice  no ocidente e pelas influências da sociedade capitalista que, em nome 
de um “desenvolvimento”, descarta e desvaloriza a pessoa velha, valorizando a força produtiva 
jovem. Goffman (1961, p.11), se referindo a manicômios, prisões e conventos, o, que por 
analogia estendemos, aos asilos, define instituição total como “(...) um local de residência e de 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situações semelhantes, separados da 
sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente 
administrada”.  
    Groisman (apud CORTELETTI, 2004) lembra que 
 
com o surgimento do asilo, a velhice ganha um lugar, mas perde simbolicamente o seu lugar na 
vida. A localização da velhice no asilo parece não ser apenas geográfica, mas também 
representativa: o asilo pode ser visto como uma espécie de limbo, onde a velhice se encontra fora 
do tempo e do espaço, sacralizada, vista como degeneração, alienada do mundo... 
(CORTELETTI 2004, p. 19). 

 
    Assim, na concepção de muitos pesquisadores da área, e até mesmo de um observador 
mediano, a institucionalização tende a condenar pessoas idosas a uma vida isolada dos familiares 
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e da sociedade, pois passam a viver sob as regras rígidas de uma instituição, com horário 
marcado para tudo, saídas apenas com permissão expressa, convivendo continuamente com as 
mesmas pessoas, onde o conceito de cuidar do idoso passa pelo entendimento de que se deva 
fazer tudo para ele, e não com ele, ou assessorado-o em suas necessidades, aspecto que pode 
deixá-los alienados de si próprios e da sociedade.  

   A realidade asilar, se ineficiente em recursos material e humano, não consegue 
vislumbrar o atendimento às necessidades humanas dos idosos, conforme sinaliza a teoria 
humanista de Abraham Maslow (Maslow apud Kesseling 2007, p.12) quando observa que os 
indivíduos nascem com impulso característico para realizar todo o seu potencial de auto-
realização que apresenta numa ordem de prioridade: 1-necessidade básica(sede, fome, sono);2-
segurança(proteção, ausência de temores, amparo); 3- direito a liberdade(de consciência e de 
propriedade);4-direito a realização(subsistência,segurança social,trabalho, sistema de saúde, 
formação, participação na cultura, na arte e na ciência);5-direito à participação política(votar e 
ser votado). Kesseling (2007,p.12) considera que a falta de atendimento a essas necessidades,  
mostra   carência de conduta ética e a imprescindível criação de uma política para o 
desenvolvimento (envolvimento) humano que contemple as prioridades propostas por Maslow. 
As discussões em fóruns nacionais e por meio das organizações internacionais, estimularam a 
criação e o avanço na legislação regulada para a pessoa idosa que vem contribuindo para as 
mudanças no caótico quadro da realidade da velhice no Brasil. A Lei 8.842 de 4-1-1994 – 
Política Nacional do Idoso – levou a questão da velhice para a agenda pública, e esclarece que o 
atendimento ao idoso deve, prioritariamente, desenvolver-se através de suas próprias famílias, 
em detrimento do asilar, com exceção dos casos em que não possuam condições de 
sobrevivência. A Lei 10.741 de 1-10-2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso em seu capítulo 
3 assinala que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade”. 

Born e Boechat (2006, p. 1134), com base em estudos dos grupos institucionalizados, 
delinearam os fatores de risco que levam à institucionalização: síndrome de imobilidade, 
múltiplos problemas médicos, depressão, demência, alta hospitalar recente, incontinência, ser do 
sexo feminino, ter idade acima de 70 anos, ser solteiro, sem filhos, ou viúvo recente, morar 
sozinho, isolamento social (falta de apoios sociais), pobreza. Tais dados não deixam dúvidas da 
necessidade de políticas públicas eficazes para o atendimento dessa demanda populacional, que 
conforme estudos da área tende a crescer. 

 
II – Sobre o cuidar e os funcionários e voluntários cuidadores. 

 
 Segundo Neri (2004), a palavra cuidado deriva do latim cogitare, que significa imaginar, 
pensar, refletir. Trata-se de uma característica do ser humano, que além de cuidar de si mesmo 
(autocuidado), cuida também do outro. De acordo com o Guia Prático do Cuidador (Ministério 
da Saúde, 2008, p.7) “o cuidar de si representa a essência da existência humana, e o cuidar do 
outro representa a essência da cidadania, do desprendimento, da doação e do amor”.  O mesmo 
guia do cuidador (MS, 2008) esclarece que a ocupação de cuidar integra a Classificação 
Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162, que define o cuidador como “alguém que 
‘cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis 
diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, 
recreação e lazer da pessoa assistida.” 
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             Nesta pesquisa trabalhou-se com os cuidadores vinculados à instituição asilar em 
pesquisa na modalidade “informal”, que prestam serviços voluntários e sem remuneração e com 
cuidadores funcionários na modalidade “formal” que mantém vínculo empregatício com a 
instituição. Gonçalves e Col (1997) conceitua esses dois tipos de cuidadores  como 
 
 O cuidador “informal” é aquele que presta cuidados à pessoa idosa no domicílio, com ou sem 
vínculo familiar, e que não é remunerado, cujas atividades compreende em auxiliar e/ou realizar 
atenção adequada às pessoas idosas que apresentam limitações para atividades básicas e 
instrumentais da vida diária, estimulando a independência e respeitando a autonomia destas -  O 
cuidador “formal” é a pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações para 
realizar as atividades e tarefas da vida quotidiana, fazendo elo entre o idoso, a família e serviços 
de saúde ou comunidade, geralmente remunerado 
 
 Outro tipo de cuidador é o “profissional”, continua a informar Gonçalves e Col (1997) “é 
a pessoa que possui educação formal com diploma conferido por instituição de ensino 
reconhecida em organismos oficiais, e que presta assistência profissional ao idoso, família e 
comunidade”. É o caso dos enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes 
sociais, médicos, psicólogos, entre outros.Os sujeitos deste pesquisa não se enquadram entre 
estes últimos 

 
 
 III – Sobre o Imaginário: ensaio de análise dos dados míticos contidos nos 
protocolos AT-9 da pesquisa. 

 
           Parte-se do pressuposto que o imaginário, conjunto relacional de imagens, tem dinamismo 
organizador e que estas imagens se expressam em estruturas diferentes, ou desestruturadas, 
conforme a relação do sujeito e/ou dos grupos com a vida e com a morte e que, estas imagens 
emergidas, como nesta pesquisa,  nos protocolos do teste AT-9, podem se constelar em um 
Regime de Imagens Diurno ou em no Regime de Imagens Noturno, conforme nos ensina G 
Durand (1989). 
 
           Neste inicio de análise, procede -se as análises elemencial e funcional, sugeridas por Y. 
Durand (1988), realizadas à luz das teorias de base. Efetuou-se a tabulação, inventário dos 
elementos do teste AT-9, em suas representações, funções e simbolismo, o que intensifica-se, 
conforme orientação do criador do teste,  com a análise da postura do personagem, no cenário 
imaginado e registrado no protocolo do teste, e a sua  relação de proximidade ou distanciamento 
com os demais elementos no desenho, endereçando à “análise estrutural”, mais profunda, ainda 
por se concretizar. 
O inventário preliminar dos protocolos dos cuidadores, sujeitos da pesquisa, conduz a inferência 
de um imaginário individual e grupal com estrutura Mística Lúdica Positiva, pois as imagens e 
relações de imagens que emergem destas análises iniciais se situam no Noturno das mesmas.  

Os elementos do teste, espada, monstro e personagem que endereçam a presença de um 
imaginário com estrutura esquizomorfa ou heróica, aparecem nos protocolos dos sujeitos 
representados com função e simbolismos infantis, onde a luta é escamoteada e o pré-estabelecido 
se perpetua. Verificou-se, na análise elemencial, que a acomodação, a não luta contra o pré-
estabelecido, em forma de brincadeira, acontece. 
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  Os  quadros abaixo registram as incidências nas representações, função e simbolismo 
atribuídos, pelos sujeitos, a cada um dos nove elementos do teste. Para tal foi considerado apenas 
o quadro síntese, proposto por Yves Durand (1988), do final do teste. 

 

Análise por elemento: 

 
Elemento QUEDA 

Número 
do 
protocolo 

Representado 
por Função/papel Simbolismo 

5 – 8 - 9 Vaso e copo Utensílio doméstico  
Apagar fogo (2x)  
Hiperatividade de crianças (1x) 

7 Coco Alimento Lazer 

6 Chuva  
Impecilho/Adversida
de 

Paralização/impossibilidade 

1 Anjo Auxiliar de Deus Desobediência (no contexto) 
2 – 4 Folhas Mudança e outono Renascimento e estações do ano 
3 Pessoa Corpo humano Maratona (atividade física) 

 
Todo elemento possui um significado. Yves Durand (apud LOUREIRO, 2004) escreve que a 
queda é o elemento “arquetípico lembrando ‘qualquer coisa que cai’”. E suscita idéia de morte, 
em maior intensidade do que a origem da vida. Lembrando ainda o traumatismo do nascimento. 
Nos protocolos em análise o estímulo/elemento queda se apresentou com características 
diversificadas. A imagem,  representação, desenho da “folha” se repetiu, nos protocolo 2 e 4 com 
a função de mudança, renovação, movimento, simbolizando a estação do ano, outono. A imagem 
de um coco representando lazer, alegria, ócio, com a função de alimento prazeroso, onde esta 
visão positiva/ lazer – remete à antifrasia, no protocolo7. A imagem copo se repete duas vezes 
com a função de utensílio doméstico simbolizando um acidente que derruba o copo e derrama a 
água, que apaga um fogo que iluminava uma cabana deserta, remetendo portanto à escuridão, 
dificuldades e a uma imagem negativa. A imagem vaso simboliza o desequilíbrio de uma criança 
hiperativa que tira a paz de um lar com atitudes destrutivas, quebrando um vaso que estava sobre 
uma mesa. O elemento chuva com a função de causar uma adversidade, impedimento, 
aborrecimento, impotência, simboliza a inércia, paralisação, estagnação, de forma negativa 
aparece no protocolo 6. () anjo, inverte sua função de fazer o bem e assume uma função de  
rebeldia, simbolizando a desobediência a Deus, e também o seu castigo, visto que ele é expulso 
do reino do céu, no protocolo 1. De acordo com as colocações de Yves Durand (1988), o 
elemento queda está colocado no teste para suscitar a idéia de morte 

 
Elemento ESPADA 

Número 
do 
protocolo 

Representado 
por Função/papel Simbolismo 

3 Espada Magia Fazer o bem 
4 - 8 Espada Arma Luta/defesa 
7 Espada Utensílio doméstico Cortar alimentos 
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9 Espada Ferramenta Chave para abrir abrigo 
5 Espada Travessuras Hiperatividade 
2 - 6 Espada Brincar Alegria/socialização 
1 Espada Ordenar Poder 

   
A espada suscita as respostas que atualizem a mitologia heróica do regime diurno das imagens. 
De acordo com Loureiro (2008, p. 14), amparada em Durand (1988) “pode representar poder 
paterno, pureza e pode colocar em evidência características apolíneas purificadoras, mágicas: 
espada do herói mitológico”. Nos protocolos do grupo de cuidadores 8-asilares aparece duas 
vezes como brinquedo, com a função de brincadeira, alegria, entretenimento e também como 
magia, simbolizando o bem e a socialização, interação infantil. Por duas vezes aparece também 
como arma com a função de luta e defesa pessoal, o elemento espada aparece também com a 
função de ferramenta, simbolizando uma chave alternativa para abrir o refúgio. O elemento 
também surge com a função mágica, simbolizando a generosidade e o bem, e também 
simbolizando o poder autoridade/ ordem com a função de autoritarismo. Aparece também com a 
função de utensílio doméstico, simbolizando um meio de cortar a fruta possibilitando a 
alimentação, o que lembra a bechereviana dominante digestiva. E, por último, o elemento espada 
aparece simbolizando a hiperatividade de criança com a função de negativa de travessura, 
tormento. Nos protocolos da pesquisa a espada não aparece desenhada nas mãos dos 
personagens; elas estão soltas, são de tamanho mediano, sendo que uma é uma miniatura (e a 
estória correspondente também é resumida); as posições do elemento espada, nos desenhos, se 
dividem em deitadas e em pé, e uma delas está próxima a uma igreja, a outra a um copo, à 
cabana, ao coco e uma delas está afastada dos outros símbolos. Em outro protocolo, o elemento 
não aparece no desenho, apenas na história. O elemento espada, estímulo arquetípico colocado 
no teste por seu criador para despertar imagens de luta e combate, defesa ou ataque, neste grupo 
está desfuncionalizado.  

 
Elemento REFÚGIO 

Número 
do 
protocolo 

Representado 
por 

Função/papel Simbolismo 

1 Natureza Tranqüilidade Paz 
2 Jardim Acolhimento Sossego 
3 Árvore Acolhimento Seguro Privacidade 
4 Serra Retiro Meditação/Paz 
5 Casa Aconchego Lar 
6 Igreja Oração Paz 

7 Bicicleta Locomoção 
NR 
Pedalar na beira do mar 

8 Toca Esconderijo Segurança 
9 Gruta Acolhimento Repouso 

  
O elemento refúgio, na maioria das vezes, caracteriza a estrutura mítica antifrásica ou mística, 
situada no Regime Noturno das imagens, simboliza a proteção e o aconchego e pode representar 
lugar protetor, guardado, íntimo, recipiente, feminilidade maternal, embarcação, tumba, etc. 
Num micro universo heróico negativo, o elemento refúgio aparecerá como um lugar de “refúgio 
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contra” um perigo e, para o imaginário com estrutura mística, será o símbolo de bem-estar e da 
vida em paz, conforme um sentido arquetipal. O elemento refúgio apareceu nos 9 (nove) 
protocolos da pesquisa de forma diversificada: imagens vinculadas à representação da natureza 
apareceram cinco vezes; como natureza, jardim, árvore, serra, gruta (n°.1, 2, 3, 4, 9) 
simbolizando paz, tranqüilidade, segurança, privacidade e meditação; a representação/ imagem 
da igreja, (n°.6) simbolizando a paz; toca (n°.8), simbolizando esconderijo, a imagem da casa 
simbolizando aconchego e a imagem bicicleta (n°.7) simbolizando pedalar a beira mar, como 
uma forma de meditação, contemplação da natureza e lazer. 

 
Elemento MONSTRO DEVORADOR 

Número 
do 
protocolo 

Representado 
por Função/papel Simbolismo 

1 
Caricatura 
humana 

Lado negativo do 
homem 

Maldade 

2 Fantasma Bem Magia 
3 Gafanhoto Medo Perigo 
4 Ser humano Mulher/mãe Maldade 
5 Policiais NR NR 
6 Tigre Incompreensão NR 
7 – 8 Lobo mau Devorar/assustar Morte 
9 Cigarro Doença Morte 

 
O monstro devorador representa a noite inquietante, o tempo angustiante e simboliza a morte 
(Durand, Y, 1989, p. 52). Nos universos míticos com acentuada presença da morte, o monstro 
pode aparecer dentro do refúgio, impedindo, de forma negativa a segurança do personagem. A 
função devoradora do animal é expressa largamente na obra de G. Durand (1989) onde 
encontramos termos como comer, morder, mordiscar, mastigar e manducar, ao se referir ao 
animal. A forma antropomórfica, o monstro representado por pessoa, apareceu duas vezes, 
simbolizado de forma negativa a maldade pelo ser humano; uma vez pela caricatura humana 
simbolizando a maldade; outra vez por uma mãe má e, uma vez, por um policial, porém sem 
função e não simbolizado. A representação cigarro também se relaciona ao homem com a função 
de doença com o simbolismo de morte. De acordo com a literatura, a representação do elemento 
monstro em forma de pessoa demonstra a presença do medo do outro, ou de si próprio ou de seu 
familiar “com quem vive, convive, ou apenas sobrevive com a presença de maus tratos” 
(LOUREIRO, 2008), conforme foi identificado na pesquisa sobre maus tratos contra idosos 
(2005-2007). A representação, imagem de animais: representação zoomórfica apareceu uma vez 
como gafanhoto, simbolizando perigo, uma vez lobo mau e, uma vez, como tigre representando 
a morte. A representação imagem fantasma/ monstro apareceu com a função/ papel de fazer o 
bem, 10-10-simbolizando magia – desfuncionalizado, pois o estímulo arquétipo deveria remeter 
à morte, de forma negativa. 

 
 Elemento CÍCLICO 

Número 
do 
protocolo 

Representado 
por 

Função/papel Simbolismo 
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1 
Energia 
elétrica 

Facilidades na vida Modernidade 

2 Lago Molhar plantas Produção de alimentos 
3 Cachoeira Gerar energia Passeio/lazer (em sonho) 
4 Engenhoca Moer cana Matar a sede (prazer) 
5 Sol Iluminar Energia 
6 Cérebro Pensar Razão 
7 Boneco Boneco Maldade 

8 Lâmpada 
Lâmpada mal 
instalada 

Iluminar (na estória provoca 
incêndio) 

9 Cata vento Puxar água NR 
 

Algo de cíclico (que gira, que se reproduz, ou que progride) é  o estímulo arquetípico que, na 
maioria das vezes, sugere o imaginário sintético, mas G. Durand (apud Durand, 1988, p. 60, 62 e 
63) lembra ser possível colocá-lo tanto no regime diurno como noturno das imagens. Segundo 
Durand (1988, p. 63), “a idéia de progresso parece comandar a escolha do arquétipo cíclico”. 
Pode algo cíclico se localizar em um micro universo heróico, místico ou sintético. Na análise dos 
protocolos do grupo desta pesquisa, o elemento cíclico foi representado pelo sol cuja função é 
gerar energia, simbolizando as travessuras de um menino hiperativo. A representação lâmpada 
no contexto da história é colocada como algo negativo, visto que sua função é representar o 
incêndio na floresta, simbolizando a morte das matas. A energia elétrica com a representação da 
modernidade, pois permite girar máquinas trazendo a idéia e a função das facilidades dos tempos 
atuais. A cachoeira com a função de gerar energia, porém na história simboliza um local de 
visitação e lazer; e o cata vento, aparece com a função de abastecimento de água, sem 
simbolismo. A engenhoca simbolizando o prazer de matar a sede com caldo de cana e função de 
máquina de moer cana; o cérebro simbolizando razão e tem função de pensar.  A representação 
boneco simbolizando o mal (porém não aparece no desenho nem na história). 

 
Elemento PERSONAGEM 
Número do 
protocolo Representado por Função/papel Simbolismo 

1 Fantasma Humor/diversão Alegria 

2 - 7 Policial 
Peixe 
SR 

NR (respostas fora do 
contexto)  
SR 

3 Superman Voar Sair do perigo/vitória 
4 Mãe Amor Ninar/afeto 
5 Menino maluquinho Travessuras Hiperatividade infantil 
6 Anaconda Diversão Humor/alegria 

8 Pica-pau 
Bebendo 
água/natureza 

Natureza 

9 Didi Humorista Alegria 
 

O personagem é o elemento no qual o sujeito-autor se projeta; é o protagonista da história 
imaginada, o agente da trama realizada no micro-universo, expressado no desenho e na história. 
De acordo com Yves Durand, (apud Loureiro 2008, p. 16) da mesma forma que os outros 
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elementos do teste, o elemento personagem apresenta-se em uma polifomorfia de significação 
simbólica. O elemento personagem está representado pelos sujeitos da pesquisa como fantasma, 
anaconda, menino maluquinho, pica-pau e Didi, personagens do universo infantil, 
simbolizando alegria e diversão humorística. Vislumbrando-se aqui a possibilidade da presença 
de uma Estrutura Mística Lúdica do imaginário do grupo. O superman também é do universo 
infantil, mas no contexto da história simboliza o poder de voar (heroísmo) para se livrar de um 
perigo, e a representação com a imagem da mãe surge simbolizando afeto (antifrasia), impureza 
que pode estar remetendo à síntese. 

 
Elemento ÁGUA 

Número 
do 
protocolo 

Representad
o por Função/papel Simbolismo 

1 – 4 - 6 Rio Alimento Generosidade/Irrigação/Lazer 
2 Lago Irrigação Manutenção dos vegetais/vida 
3 Torneira Limpeza Higiene pessoal 

5 
Meio 
ambiente 

Pescaria Natureza/lazer 

7 Praia 
Fonte de vida(fora do 
ontexto) 

NR 

8 Chuva Chuva 
NR (no contexto mesmo com ela 
o mostro ataca a ovelha) 

9 Cascata NR Beleza 
    

 
A água pode apresentar-se dormente, parada, perigosa, podendo também lembrar pureza, a 
purificação do mundo Durand (apud LOUREIRO, 2008, p. 17). Nesta pesquisa o elemento água 
aparece representado em 4 (quatro) protocolos por rio e lago, estando simbolizando generosidade 
da natureza que irriga alimentos e lazer; consta uma representação de torneira simbolizando 
higiene pessoal, remetendo ao heroísmo; chuva – não respondido (mas na história simboliza que 
mesmo sendo ela forte, o monstro ataca a ovelha – e não o personagem que só observa a cena 
com atitude passiva); cascata, simbolizando beleza (mas não consta no desenho nem na estória); 
praia com a função de fonte de vida,  ficando sem resposta  o que simboliza. 

 
Elemento ANIMAL 

Número do 
protocolo 

Representa
do por Função/papel Simbolismo 

1 – 4 – 5 -6 -
7 

Peixe Alimento e beleza Paz/Lazer 

2 - 9 Cavalo 
Animal 
NR 

NR (aparece no contexto sem 
nenhum papel) 
NR 

3 Borboleta Alegria Liberdade 
8 Ovelha Animal Vítima do monstro 
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O elemento animal é um estímulo que, conforme o contexto, pode remeter a uma estrutura 
heróica, como representação de certos pássaros, aves de rapina, águia ou a uma estrutura mística, 
como certos peixes e a pomba, ou ainda à estrutura sintética, como uma serpente desenhada 
(ciclo temporal, mudança de pele). Nos símbolos teoriomorfos, G. Durand (1989) inclui o 
polimorfismo do simbolismo animal e encontram-se termos como comer, morder, mordiscar, 
mastigar e manducar, ao se referir ao animal. Observou-se que o elemento animal é representado 
por peixe 5 (cinco) vezes, simbolizando paz, lazer, com função de alimento e beleza; a borboleta 
simbolizando liberdade, com a função de alegria, a ovelha, simbolizando a vítima do monstro, 
com a função de animal/presa; e a representação cavalo ficou sem resposta para o simbolismo e 
no discurso/estória ele é apenas um componente figurativo, sem simbolismo aparente também.  
 
Elemento FOGO 

Número do 
protocolo 

Representa
do por 

Função/papel Simbolismo 

1 
Essencial/ 
Cozimento 

Vida Poder 

2 Fogo Depurar NR (fora do contexto) 
3 – 4 – 5 – 6 
- 9 

Fogueira Aquecer e assar Lazer e prazer 

7 - 8 Queimadas Destruir a natureza Destruir/matar 
 
O elemento fogo representado por fogueira repete-se 5 (cinco) vezes no protocolo do teste, 
simbolizando lazer, prazer e conforto (positivo). Representando queimada repete-se 2 (duas) 
vezes, representando a destruição da natureza/ matas, sendo que em um dos protocolos essa 
queimada não aparece no desenho, nem na estória. O fogo foi citado uma vez com papel de 
depurar, porém sem resposta para o seu simbolismo (esse fogo aparece no desenho bem próximo 
a uma minúscula espada e um pouco distante dos demais elementos, mas não aparece na estória). 
Aparece ainda o fogo como essência, com o papel de doar a vida, representando poder (na 
história remete ao fogo como algo dado por Deus para ajudar na evolução geral do homem), 
exemplifica coser alimentos e aquecer – remetendo à estrutura mística. 
 

3.3 - Análise Funcional: Vida /Morte – V/M 

Protocolo nº. 1:   

Elemento 
Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

Queda Anjo Auxiliar de Deus Desobediência - 
Espada Espada Ordenou Poder + 
Refúgio Natureza Nos tranqüilizar Paz + 
Monstro Caricaturas Negativo Lado negativo do homem - 
Cíclico Energia Facilita a vida Vida + 
Personagem Fantasma Criança Alegria + 

Água Rios e mares 
Nos doa a vida, poder 
e alimentos 

Poder e generosidade + 

Animal Alegria/Peixe Paz Beleza + 
Fogo Essência Vida Poder + 
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Protocolo nº 2:                                                                                                                       

Elemento 
Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

Queda Folhas Mudança Renascimento + 
Espada Espada Brincadeira Socializar + 
Refúgio Jardim Refúgio Sossego + 
Monstro Fantasma Bem Paz + 

Cíclico Lago Regar 
Vida (água que gera 
vida) 

+ 

Personagem     
Água Lago/rio Regar Vida + 
Animal     
Fogo Fogo Queimar Depurando + 

                                 
 
Protocolo nº 3:                                                                                                                       

Elemento 
Representado 
por Função/papel Simbolizando 

AF 
 

Queda Uma pessoa Maratona Corpo humano + 
Espada Espada Ajudar Magia + 
Refúgio Árvore Apoio Refúgio + 
Monstro Gafanhoto Medo Monstro - 
Cíclico Cachoeira Gerar Ciclo da vida + 
Personagem Superman Voar Vitória + 
Água Torneira aberta Sair água Higiene + 
Animal Borboleta Alegria Liberdade + 
Fogo Lenha/fogueira Cozer Prazer + 

 
 
Protocolo nº 4:                                                                                                                       

Elemento 
Representado 
por Função/papel Simbolizando AF 

Queda Folhas Outono Natureza + 
Espada Espadas Ferir Arma - 
Refúgio Serras Refúgio Paz + 
Monstro Ser humano Mãe Negativo - 
Cíclico Engenhoca Passar sede Alimento + 
Personagem Mãe Amor Ninar + 
Água Rio Vida Natureza + 
Animal Peixe Alimento Natureza + 
Fogo Fogueira/Aquecer Iluminar Conforto + 

 
 
Protocolo nº 5:                                                                                                                       

V= 6 
M= 3 
V= 6 
M= 3 

V= 7 
M= 0 

V= 8 
M= 1 

V= 7 
M= 2 
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Elemento Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

Queda Vaso de flores Enfeitar Alegria + 
Espada Espada Instrumento de arte Travessuras - 
Refúgio Casa Aconchego Um lar + 
Monstro Lobo Assustar Medo - 
Cíclico O sol Iluminar Energia + 

Personagem 
Menino 
maluquinho 

Fazer travessias Criança travessa - 

Água Meio ambiente Acolher o peixe Natureza + 
Animal Peixe Alimento Pescaria + 
Fogo Fogueira Aquecer Um modo de assar peixe + 

 
 
Protocolo nº 6:                                                                                                                       

Elemento 
Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

Queda Chuva Impedimento Chuva - 
Espada Espada Brinquedo Alegria + 
Refúgio Igreja Oração Paz + 
Monstro Cigarro Doença Morte - 
Cíclico Cérebro Pensar Razão + 
Personagem Anaconda Laser Anaconda + 
Água Rio Contemplar Passeio + 
Animal Peixe Beleza Natureza + 
Fogo Fogueira Aquecer Calor + 

 
 
Protocolo nº 7:                                                                                                                       

Elemento 
Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

Queda Maduro Alimento Coco + 
Espada Espada Cortar o coco  + 
Refúgio Bicicleta Correndo  + 
Monstro Policial Incompreensivo  - 
Cíclico O boneco Mau  - 
Personagem POLICIAL Peixe  + 
Água Praia Fonte de vida  + 
Animal Peixe Mergulho  + 
Fogo Queimadas Destruindo  - 

 
                                                                                                                            
Protocolo nº 8:                                                                                                                      

Elemento Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

V= 7 
M= 2 

V= 6 
M= 3 

V= 6 
M= 3 
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Queda Copo Utensílio doméstico Matar a sede + 
Espada Espada Arma Espada + 
Refúgio Refúgio Esconder Toca + 
Monstro Monstro Devorar Lobo mau - 
Cíclico Lâmpada Iluminar Lâmpada - 
Personagem Pica-pau Bebendo água Pica-pau + 
Água Chuva Dificuldade Obstáculo - 
Animal Ovelha Animal Animal + 
Fogo Fogo Destruir floresta Destruição - 

 
 
Protocolo nº 9:                                                                                                                       

Elemento Representado 
por 

Função/papel Simbolizando AF 

Queda 
Água derramando 
vaso 

Apagar o fogo 
Água que apaga a luz do 
refúgio 

- 

Espada Espada 
Furar a entrada do 
refúgio 

Espada + 

Refúgio Uma gruta Para repousar Gruta + 
 Monstro Devorando O pássaro Tigre - 
Cíclico Cata-vento Puxar água Puxava + 
Personagem Didi Humorista Alegria + 
Água Cascata Derramou para beber Beleza + 
Animal Cavalo Animal Cavalo + 
Fogo Fogueira Clarear Fogueira + 

 
 

Uma análise “funcional” – Vida/ Morte – aponta que os 9 (nove) sujeitos da pesquisa 
apresentaram um imaginário positivo, quando do momento da pesquisa. 

 

3.4 - Análise Estrutural: - Ensaio de análise de um dos Protocolos do Teste (Teste AT-9 
Protocolo N°. 1) 
 
Percebe-se que o sujeito-autor (58 anos, 20 como voluntário no asilo) enfrenta um conflito 
íntimo no seu imaginário, pois ele se projeta (personagem) em um fantasma com função de ser 
criança simbolizando alegria. No entanto, ao se refere ao elemento monstro, ele localiza o 
monstro dentro de si próprio: “o monstro dentro de mim”.  
A história começa, história que parece muito pouco ter a ver com o desenho, aludindo ao “anjo 
do senhor” – refere-se a um ser humano criado por Deus, mas que ao se rebelar/ transgredir 
(heroicamente) tem como resultado a interdição no paraíso: a sua queda. Este “anjo” caído (sua 
queda) passa a ser entendido pelo sujeito autor, como “o homem” dotado de inteligência. Este 
homem fica subentendido como a humanidade, pois a 1ª pessoa do plural (nós) do verbo usado 
ao nomear a existência dos peixes na água.  

V= 5 
M=4 

V= 7 
M= 2 
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A inteligência dada ao homem passa a ser usada como a espada na luta pela vida ou 
sobrevivência, pois o sujeito usa a espada na luta pela vida ou sobrevivência, ele diz na sua 
história que ele criou o seu mundo, inventando a roda (que no desenho aparece como a roda 
d’água), remetendo ao elemento cíclico, dito, no quadro do teste, como “energia/ vida/ vida” 
lembrando a síntese e o fogo para aquecer, que remete a presença de fogo místico; a antifrasia, 
estrutura mística, se evidencia nas imagens da “paz e da alimentação” buscadas. No entanto, o 
sujeito não deixa de colocar ao lado das imagens místicas referidas, a presença de esquizomofia 
quando lembra a higiene – impureza heróica em um universo místico.  

Apesar da desestrutura que emerge na discordância entre o desenho, a história e os 
regisgros no quadro do teste, um imaginário com estrutura sintético/dramática/ disseminatória, 
localizado no regime noturno das imagens, se apresente, pois emergem do protocolo tanto 
imagens heróicas/diurnas, como representações místicas/noturnas, sem esquecer da 
pseudodesestrutura que se evidencia. 

A desestrutura deste imaginário pode-se atribuir ao tempo em que o sujeito-autor convive 
no espaço asilar: 20 anos. Chama atenção a idéia infantil de se projetar (personagem) em uma 
criança que é dita (no quadro do teste) como fantasma. 

A religião confessada pelo sujeito autor está a interferir no imaginário deste sujeito.   
Assumindo que o imaginário tem potência organizativa percebe-se que esta desestrutura está 
impregnando a ação deste cuidador.  

O sujeito considera que apesar de ser voluntário tanto tempo, ainda faz pouco, conforme 
os registros das suas falas no diário de bordo. Há muitos anos na casa, acha que somente agora 
esta podendo efetivamente “cuidar”.  É interessante lembrar que assume seu “monstro interno”, 
talvez como culpa ou, como ele percebe, karma. Apresenta atitudes de aceitação e de heroísmo 
intercalados, gosta de supervisionar os 3 blocos do asilo, mas se detém mais em consertos de 
costura.  

Este cuidador voluntário, heroicamente, se diz disponível para acudir aos outros 
cuidadores caso se faça necessário. Suas ações no asilo refletem movimento de ir e vir, pois ao 
mesmo tempo em que se dispõe com a espada na mão, a supervisionar heroicamente os blocos, 
se encolhe misticamente na costura que, no entanto, tece e desfaz, constantemente, em um 
movimento cíclico. Ele parece estar tecendo a si mesmo, tentando expulsar o “monstro que 
existe dentro dele”, conforme afirma, cumprindo misticamente um “Karma”. 

Apresenta um imaginário com estrutura sintético/dramática/disseminatória, localizado no 
regime noturno das imagens: imagens aglutinadas tanto no nó heróico como no  místico, sem 
esquecer da pseudodesestrutura, talvez relacionada aos 20 anos na instituição. 
 
Considerações finais 

 
A organização da instituição é conservadora, fazem para o idoso e não com ele. Dentro 

deste paradigma organizacional funcionam com competência, oferece boa estrutura física de 
moradia, alimentação nutritiva supervisionada por nutricionista formada, vestuário limpo e 
apropriado, entre outros cuidados. Entretanto, a leitura/análise dos relatos dos idosos mostrou 
unanimidade na insatisfação com essa forma institucionalizada de morar e ser cuidado e 
manifestaram queixas de patologias como tabagismo e suspeita de ansiedade e depressão. 

A leitura desse imaginário evidencia o desejo intrínseco dos idosos asilados de 
voltarem a ter um lar, o aconchego, o afeto, os afazeres rotineiros, a liberdade e outros aspectos 
significativos das já mencionadas recomendações das necessidades humanas. Há uma recorrente 



 331

reclamação da falta de atividade, da falta de ter o que fazer. A falta da família e do trabalho 
interfere no imaginário destes asilados.A exclusão social e da família se manifesta na situação 

O que se vem inferindo, mesmo antes da conclusão da pesquisa, é que a ILPI em estudo 
carece de recursos humanos capacitados para atender à demanda da pessoa idosa, sobretudo no 
que diz respeito a uma política que leve em conta a alteridade e a autonomia do idoso, dando-lhe 
voz e espaço que tanto necessitam para resgatar e manter a sua identidade como pessoa humana, 
para serem incluidos. Assim, o idoso talvez possa expressar um imaginário de um cidadão 
participativo e feliz; que o idoso institucionalizado seja “envolvido” e que a condição da ILPI, 
com características, senão na íntegra, mas em parte, semelhante a uma instituição total, seja 
revista e novas formas de atendimento ao ser humano velho asilado sejam implementadas. 
Espera-se que o levantamento e análise dos dados míticos contidos nos 9 (nove) protocolos do 
teste AT-9, bem como da falas anotadas no percurso convivencional  cotidiano no asilo - que 
permitirá o conhecimento do imaginário -, oportunize para a instituição em questão, um repensar 
direcionado para a possível (re) organização do Asilo, uma organizacionalidade antropolítica, 
considerando a dimensão simbólica, uma vez que o pressuposto durandiano é que “o imaginário 
tem potência organizativa”.   
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O imaginário de um idoso asilado emergido no teste At-9.  
 
Girlene de Souza Soares 281 
Altair Macedo Lahud Loureiro282 
 
1. Introdução 
Ao longo do tempo as necessidades do ser humano vão se modificando tanto quanto as tarefas 
que o ambiente e as exigências pessoais vão colocando. Tais alterações podem acontecer de 
modo lento e gradativo ou mais repentino, assumindo algumas vezes um avanço, outras dando a 
impressão de retrocesso. Para entender como cada uma acontece é necessário analisar o ser 
humano, seja ele, criança, adolescente, adulto ou idoso em suas dimensões social, cultural, 
intelectual, física, afetiva, simbólica e psicológica.  
Há muito tempo, a ciência vem se preocupando em estudar o ser humano na sua relação com as 
dimensões citadas.  
As pesquisas estiveram mais freqüentemente voltadas para a infância e a juventude.  
 
 Infância e adolescência talvez sejam mais simpáticas, como fenômenos a pesquisar, por 
envolverem a evidência da esperança do porvir – havendo o esquecimento de que o mesmo 
homem, menino de pele rosada, de anteontem, homem adulto de articulações fortes e rigidez 
muscular de ontem, pleno de alegria, vigor e planos, é hoje o homem velho. (LOUREIRO, 1998, 
p. 18).  
 
Só mais recentemente a velhice passou a ser considerada nas pesquisas. 
Sabemos que, o ser humano passa grande parte de sua vida almejando sua liberdade e firmar sua 
identidade; busca conquistar no decorrer do trajeto vital, posições, níveis que possam lhe 
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prestigiar como pessoa e profissional. Passa por fases e acontecimentos perante a vida até chegar 
à fase de adulto maduro e idoso/velho. Muitos quando entram na etapa da velhice, acabam 
perdendo a autonomia, o convívio com a família e a sociedade e a tem sua liberdade restrita. 
       Nestes acontecimentos, suas vidas passam a ser conduzidas por tutores, em ambientes 
outros que não do seu recinto domiciliar, como neste caso em estudo, no asilo, quer dizer: em 
uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 
 Alguns desses idosos ao entrarem em uma instituição asilar se deparam com uma de suas 
características: o “caráter totalizador” dessas instituições, conforme registra (GOFFMAN, 1974, 
p. 25). Assim é necessário uma adaptação a uma nova rotina repleta de normas e regras. É 
preciso, agora, após passar a sua vida convivendo com pessoas conhecidas, com quem mantinha 
laços de amizade, ter que aprender a conviver, a viver e sobreviver em um espaço diferente, com 
pessoas desconhecidas. 
 O Projeto monográfico, de cunho qualitativo culturanalítico, integrado ao projeto 
“Imaginário, idosos asilados tabagistas e organização de asilos: organizacionalidade 
antropolítica” – IATO – (CNPq/UCB – 2007-2009)283, com embasamento na teoria do 
Imaginário de Gilbert Durand,  na teoria psicológica do envelhecimento e nos achados da 
gerontologia,  usando o Arquétipo Teste de Nove Elementos, o AT-9, de Yves Durand e em uma 
entrevista semi estruturada, objetivou auscultar o imaginário subjacente à postura de um idoso, 
na sua situação de institucionalizado, na busca de compreender as criações do imaginário, 
segundo o “trajeto antropológico”, de um idoso asilado; buscou encontrar o imaginário e 
averiguar informações a respeito do grau de autonomia e de dependência ou desaparecimento 
total destas, no imaginário de um idoso asilado; verificando os danos acontecidos no psiquismo 
do asilado e em que medida  o tempo de asilamento interferiu no imaginário deste. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 - A Teoria do Imaginário de Gilbert. Durand: anotações 
 
Conforme, G. Durand, a teoria do imaginário  
 
 [...] compreende as criações do imaginário segundo um ‘trajeto antropológico’, quer dizer, como 
produto da interação individuo – meio. [...] define a existência das estruturas do imaginário que 
[...] constituem uma rede de leitura para o ajuste da orientação simbólica das produções 
imaginário (Durand, in J. Thomas, 1998). 
 
Baseando-se em Durand (1989), o individuo dentro do contexto sócio – cultural é dotado de uma 
inquestionável faculdade simbolizadora. Com isso, para que pudéssemos interpretar os símbolos 
e as imagens que se formam nas profundezas do inconsciente coletivo (projeções inconscientes 
dos arquétipos em interação com as solicitações do meio) propôs uma abrangente 
“arquetipologia”. 
O imaginário, que tem potência organizativa e resulta da angústia do passar do tempo e do medo 
da morte, é considerado, pelo criador da teoria, “uma arma dada ao homem para vencer estes 
dois fatores.” (Durand, 1989. apud LOUREIRO, 2004, p. 16). Conforme a relação com a idéia de 
vida e a idéia de morte de cada um, o autor explicita em sua teoria as diferentes estruturas do 
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imaginário: estrutura heróica, estrutura mística, estrutura disseminatória, ou ainda pode acontecer 
a possível desestrutura, ou ausência de estrutura, com a presença, então, de um imaginário 
defeituoso, desestruturado (DURAND, 1989). 
Loureiro (2004, p. 17) lembra que o autor da teoria do imaginário, “concebe as estruturas 
antropológicas do imaginário tendo por base, nesse processo, a ‘reflexologia betchreviana’, com 
a noção de ‘gestos dominantes’”, ou seja, dominante postural que remete a estrutura heróica e 
dominante digestiva ou de engolimento que remete à estrutura mística do imaginário. A 
dominante de movimento ou copulativa, estudada mais tarde, em rãs adultas, por Oufland, 
direciona para a estrutura sintética ou disseminatória. Do estudo destes gestos, “resulta assim o 
principio fundamental da identificação das estruturas antropológicas, distribuídas em regimes de 
imagens”: Regime Diurno (luz, separação, luta - heroísmo) e Regime Noturno (sombra, 
aconchego, paz aceitação do pré estabelecido – antifrasia e a harmonização dos contrários- 
síntese, disseminação).  
Na busca de encontrar bases para a Teoria Geral do Imaginário, Durand (1989) se desvencilha de 
outros teóricos que buscavam compreender o imaginário através da libido, da censura e recalque, 
e direcionou sua pesquisa focalizando nas interações bio-psico-sociais, pois, afirmava que tais 
interações “materializam a imagem, dão vigor ao símbolo para perpetuá-lo.” (LOUREIRO, 2004, 
p.19). 
Gilbert Durand nos explica que a função da imaginação pode ser muito simples, porém, não 
devemos restringi-la, devemos direcioná-la a uma função fantástica, pois esta “ultrapassa o 
mecanismo do recalcamento”, ou seja, uma imaginação fantástica permite ao individuo obter 
algo mais concreto, “modulando a ação estética e social” (DURAND, 1989, p. 268). 
A imaginação humana parece virgem de qualquer pré-determinação categorial, e pode falar-se 
para além das intimações do caráter ou sexo, de uma universalidade do imaginário que apenas a 
exceção patológica vem desmentir, na qual a imaginação parece bloqueada em tal ou tal estrutura 
exclusiva”. (DURAND, 1989, p. 263) 
O imaginário assim emergirá de forma diferente podendo, durandianamente, surgir com a 
presença de um heroísmo que se identifica com a luta para mudar a situação, ou em uma 
acomodação que remete a presença de uma estrutura mística do imaginário ou ainda numa 
disseminação de imagens que se aglutinam ao mesmo tempo, sincronicamente, ou em tempos 
diferentes, diacronicamente, em um ou outro dos dois nós aglutinadores, energia psíquica ou 
pólos diferentes.  
Baseada nesta teoria e respeitando o não conflito de hermenêutica, a pesquisa valeu-se do 
Arquétipo Teste de Nove Elementos – AT-9, ao lado da entrevista psicológica para a obtenção 
dos dados buscados. 
 
2.2 - Arquétipo teste de nove elementos - AT-9 -  de Yves Durand 
 
Trata-se, o AT-9, de um teste criado pelo psicólogo Yves Durand validando a teoria do 
imaginário, de Gilbert Durand.  
Y. Durand destaca que : 
 
[...] convém situar a utilização do At-9 como instrumento sociodiagnóstico, não só porque ele 
reflete as concepções teóricas de G.Durand, [...] mas porque ele permite definir como se processa 
a passagem da vivencia afetivo – existencial individual ao mito, isto é, numa elaboração 
simbólica acessível à coletividade. (apud. BADIA, 1999) 
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Este teste projetivo demonstra como o sujeito-autor, da história imaginada, se projeta no 
personagem, um dos elementos do teste. O At-9 é composto de um desenho imaginado pelos 
estímulos arquetípicos, ditos iscas semânticas, de nove elementos e de uma história narrativa do 
desenho, seguidos de algumas questões  e de um quadro síntese onde o sujeito autor, quer dizer, 
o sujeito da pesquisa, explicita as representações de imagens (desenhos), as funções (papéis) e os 
simbolismos atribuídos a cada um dos nove elementos. Estes elementos são: queda, espada, 
refugio, mostro devorador, algo cíclico, personagem, água, animal e fogo. “Cada elemento tem 
um significado próprio [...]. A escolha dos nove elementos foi efetuada por Durand (1989), que 
selecionou os elementos considerando seus significados mais profundos, para servirem de 
motivação ao traçado gráfico e discursivo, representativos da trama criada pelo sujeito.” 
(LOUREIRO, 2004, p.23) 
O teste AT-9 possibilita o levantamento/conhecimento do imaginário. Constituindo uma 
“situação experimental de incitação e realização da criatividade. Por isso justifica um amplo 
leque de utilização antropológica.” (Carvalho, In: LOUREIRO, 2004, p. 08) 
Referindo-se ao AT-9, G. Durand diz: 
 
[...] este teste não apenas constitui um diagnóstico psiquiátrico excelente como confirma os 
resultados teóricos que havíamos criado pessoalmente para as ‘estruturas’ do imaginário: todo 
imaginário humano articula-se por meio de estruturas plurais e irredutíveis, limitadas a três 
classes que gravitam ao redor dos processos matriciais do ‘separar’ (heróico), incluir (místico) e 
‘dramatizar’(disseminador), ou pela distribuição das imagens de uma narrativa ao longo do 
tempo. (DURAND, 1998, p. 40).  
 
Este teste é considerado por G.Durand, como sendo um dos “florões” da escola de Grenoble; “o 
teste propõe, ao sujeito que o realiza – iscas semânticas (DURAND, 1998, p. 39). os estímulos 
arquetípicos para deflagrar do processo de imaginação e seu conseqüente explicitar/emergir, 
híbrido/simbiotizado – composto de pulsões internas e de pressões externas, de desejos e de 
deveres, em representações imagético simbólicas: do imaginário”. (LOUREIRO, 2004, p. 28) 
A teoria do imaginário foi o suporte para a análise dos dados míticos levantados com o AT-9. 
Partiu-se do pressuposto que o imaginário possui capacidade para organizar a vida do indivíduo, 
quer dizer, as posturas e as falas do ser humano estarão sempre apoiadas no imaginário deste.  
 
3. Envelhecimento, velhice e velho: complexidade e heterogeneidade. 
 
 3.1 -    O envelhecer é um processo comum a todos os seres vivos. 
O processo de envelhecimento é uma das preocupações da humanidade desde o início das 
civilizações.  Envelhecer nos dias de hoje não é mais exceção, é regra, caracterizando um 
momento de transição demográfica e um rápido envelhecimento populacional.  
Nos últimos trinta anos, com o aumento do conhecimento científico sobre os determinantes e as 
características desse processo, acontece uma lenta e gradual mudança de mentalidade em relação 
à velhice, no sentido de ser considerada uma fase de desenvolvimento e não, exclusivamente, 
umaetapa de perdas e incapacidades. (NERI, 2000, p. 20)  
 
Segundo Beauvoir (1990) a velhice não se diferencia de nenhuma situação humana, tendo uma 
dimensão existencial: transtorna a relação do sujeito com o tempo, conseqüentemente sua relação 
com o mundo e com suas próprias histórias. 
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Moragas (1997) cita que o envelhecimento implica em um conjunto de mudanças físicas, 
psicológicas, afetivas e sociais, que estão sujeitas ao tempo vivido e particular para cada pessoa, 
ocasionando em crises e penúrias de adaptação para as novas situações, situações estas que 
muitas vezes são traduzidas em forma de limitações físicas, cognitivas, financeiras e sociais. 
Convém desde já lembrar, que a velhice não tem apenas perdas, mas ganhos se fazem presentes a 
embelezar esta fase da vida humana. 
É necessário entender, que o envelhecimento não possui um marcador bio-fisiológico de seu 
início, mas por este vem sendo, arbitrariamente fixado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS); fatores socioeconômicos , psicológicos e culturais interferem neste marco de início.  
Neri (2001) ressalta que existe uma etapa posterior ou mais acentuada do envelhecimento, fase 
que se refere ao aumento da probabilidade da morte com o avanço da idade, a qual se caracteriza 
por mudanças incapacitantes e comprometedoras, capazes de afetar decisivamente a estabilidade 
e a própria vida, mas que essa etapa sofre outras várias influências.  
Segundo a autora:  
O envelhecimento é o processo de mudanças universais pautado geneticamente para a espécie e 
para cada indivíduo, que se traduz pela diminuição da plasticidade comportamental, em aumento 
de vulnerabilidade, em acumulação de perdas evolutivas e no aumento da probabilidade de 
morte. O ritmo, a duração e os efeitos desse processo comportam diferenças individuais e de 
grupos etários, dependentes de eventos de natureza genético-biológica, sócio-histórica e 
psicológica. (NÉRI, 2001, p.69) 
Santos Filho (1999, p. 45) faz uma ressalva sobre o conceito biológico, mencionando que: 
As barreiras à funcionalidade dos idosos são fruto das deformações e dos mitos sobre a velhice, 
mais do que reflexo de deficiências reais. A velhice encarada como uma etapa vital é considerada 
mais equilibrada, baseando-se  no reconhecimento de que o transcurso do tempo produz efeitos 
na pessoa, que entra numa etapa diferente das vividas previamente, possuindo, ainda, uma 
realidade própria e diferenciada das anteriores, mas não menos importante. 
  Além disso, Santos (1999) propõe que os principais fatores que influenciam o 
envelhecimento do nosso corpo são o tempo, a hereditariedade e o meio ambiente, sobre os quais 
nós temos muito pouco controle. Contudo o estilo de vida do idoso pode afetar beneficamente o 
processo de envelhecimento e aumentar a qualidade de vida e bem estar. 
Entende-se aqui por qualidade de vida o conceito apresentado pela OMS (2002, p. 79) que 
“reforça que à medida que as pessoas envelhecem, sua qualidade de vida é determinada, em 
grande parte, por sua capacidade de manter a autonomia e a independência”. Qualidade de vida é 
uma qualificação que inclue de forma complexa a saúde física da pessoa, o estado psicológico, 
seu nível de independência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com o ambiente que 
o cerca. 
No século XX a velhice passou a fazer parte de uma visão do envelhecimento dentro do conceito 
biológico e social. O surgimento de uma pressão social maior negando a velhice, 
correlacionando-a como uma fase de oposição à produtividade e a juventude, gerou uma 
conotação negativa. Vários conceitos de velhice com tal conotação são encontrados na literatura 
como cita Alves (1989 p. 32): “velhice é uma caracterização da perda dos ideais da juventude, da 
dessintonização com a mentalidade de seu tempo, do desinteresse pelo cotidiano, da perda do 
humor, da desconfiança no futuro e do desamor ao trabalho”.  
Monteiro (2004, p. 86) acredita que se a “velhice pudesse se caracterizar apenas como uma 
época de perdas, o idoso teria necessidade de um narcisismo suficientemente forte para 
atravessar este período sem apresentar alguma doença psíquica”.  
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Loureiro (1998), afirma ser a velhice apenas uma fase diferente da vida e que se existem perdas 
como em qualquer outra fase, mas existem, também, ganhos. Disto resulta a existência de 
diferentes envelhecimentos, várias e dispares velhices e em conseqüência a heterogeneidade da 
velhice e da situação do velho. Assim como se encontram velhos felizes e amparados no 
aconchego familiar, existem os velhos abandonados a própria sorte e recebidos na Instituições de 
Longa Permanência para Idoso – as ILPIs. Entre eles existem aqueles que ali estão, por falta de 
condições da família, família esta que continua a visitá-los oferecendo-lhes afeto e a atenção 
possível, mesmo na situação asilar, como no caso aqui apresentado. 
 
3.2-  Velhice asilada: 
Com base em Barreto (1992), a velhice obteve sua rotulação em diferentes épocas, por exemplo, 
no século XIX, a velhice era visualizada como sábia, ser uma pessoa idosa naquela época, era 
sinônimo de uma pessoa digna de respeito e saudações, pois esta etapa da vida mostrava à 
sociedade, que a pessoa foi vitoriosa perante a vida, merecendo o respeito e admiração de todos.  
Porém, hoje em dia, o “velho – sábio”, desapareceu de nossa realidade, permanecendo apenas 
como um conceito abstrato. 
 
A velhice como conceito biológico e moral desaparece, e a pressão social se exerce no sentido de 
negar a velhice enquanto tal, valorizando-se a pessoa que consegue disfarçá-la fisicamente - 
velhos bem conservados - e/ou psicológica, e preconceituosamente, velhos de espírito jovem. Já 
não há valorização alguma da velhice. (BARRETO, 1992, p. 20)  
 
 Moreira (1996, p. 125) menciona que “ser velho é ser considerado velho pelos outros. A 
velhice, portanto, é um julgamento social. Existe uma idade social ou uma definição social da 
idade, ou seja, cada época apresenta um conceito social diferente sobre idade.” 
 Sendo assim, podemos destacar uma periodização particular da vida humana: a 
“juventude é a idade privilegiada do século XVII; a infância, do século XIX; e a adolescência, do 
século XX”, afirma Ariès (apud BARRETO, 1992, p. 23). 
 Na seqüência dos fatos, o século XXI, estaria priorizando mais os velhos.  Mas, o que 
aparenta é de que o mundo nunca esta pronto para acolher o “seu velho”. Pois, a cada ano, o 
capitalismo busca mais mão de obra rápida; mãos eficazes e de fáceis adaptações, o que não é o 
caso do idoso, que passa a ter a cada dia atividades restritas ao que lhe é permitido. 
 Guimarães (2006) destaca que:  
A velhice não tem boa reputação, até porque o paradigma que por muitos séculos orientou esta 
fase da vida foi construído a partir de conceitos negativos. Palavras como perda e incapacidade 
sempre estiveram incluídas no discurso da desesperança dos velhos. (In: FALEIROS e 
LOUREIRO, 2006, p. 07) 
 
Ao chegar nesta etapa da vida, o velho/idoso, passa a ter sua vida controlada por pessoas que 
consideram que ele não obtém mais condições de responder por si só, pois um ato falho dos 
idosos é considerado como caduques e insanidade, com isso, o velho que antes expressava suas 
vontades e era ouvido, acaba sendo calado e tendo que anular suas vontades para viver as 
vontades do outro, perdendo sua autonomia, o seu direito de voz e sua vontade própria. Não 
bastasse este fato acresce a situação e estrutura atual da família, lócus privilegiado para os 
cuidados com o ser humano envelhecido ou velho. Surge daí a existência e a possibilidade de 
encontrarmos velhos fora da sua casa, internados, vivendo ou apenas sobrevivendo em  ILPs, 
para idosos. 
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A partir desta perda de autonomia é que se quis verificar as vontades de um velho asilado e saber 
como ele representa a nova casa que lhe é oferecida, ou seja, o asilo. 
Entendemos por ILPI, ou asilo, uma organização, mantida por instituições filantrópicas ou não, 
geralmente religiosas, destinadas a amparar pessoas necessitadas, idosas. Porém, podem existir 
outras situações para albergar o idoso não só carente, mas estas não são para todos. 
Goffman (1989, p.15) se refere à “instituição total” como um “local de residência e trabalho 
onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais 
ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada”, o que se assemelha, em parte, ao asilo. 
Quando se pensa em asilo, pensa - se em estereótipos negativos associados à pobreza, abandono 
ou rejeição familiar. Para suavizar esses termos, utiliza-se nomenclaturas que possam encobrir 
rotulações discriminatórias, presente na palavra asilo, por exemplo, Lar dos Velhinhos, casa de 
repouso e outras. 
Alcântara (2004, p. 32) refere-se a respeito das instituições filantrópicas e usa Groisman (1999), 
como base, destacando que: 
Criação de instituições filantrópicas destinadas a prestar cuidados a velhos, sob a denominação 
de asilos, abrigos e lares, em sua origem, no século XX, no Brasil, visava atender à velhice 
desamparada, que se configurava como uma população pobre e sem vínculos familiares. O rotulo 
velhice institucionalizada encobria varias categorias, moribundos, indigentes, pobres, doentes, 
alcoólatras e outros desvalidos. 
  Dentre tantas funções que o asilo acumula, foi destinado a esta instituição a função de 
proteger, cuidar, guardar e alimentar os idosos institucionalizados, que se encontram 
‘abandonados’ por seus familiares e aqueles que não são mais úteis para sociedade. Porém, como 
já foi relatado pode existir o asilado que tem família, no qual vai visitá-lo com freqüência.           
 Entende-se que a vida é decorrida por varias etapas, onde o ser humano passa pela fase 
dos cuidados, aprendizado, de vivência, de status e fase do cuidador. Esta fase de cuidador é 
direcionada a cada um da família que obtém em seu habito familiar pessoa que exige um cuidado 
especial. Baseando nas leis constitucionais, no artigo229, os pais tem o dever de assistir criar e 
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. Porém, a sociedade urbana industrializada sofreu algumas 
modificações, pois, tal lei, vem deixando de ter “um domínio exclusivo da espera familiar e 
muitas dessas necessidades estão sendo atendidas por organizações alheias à família.” (Moragas, 
apud.ALCÂNTARA, 2004, p. 22). 
 A partir destas novas posturas familiares, fica mais difícil envelhecer dentro do contexto 
familiar, pois a família transferiu para outras instituições funções que eram concentradas em 
ambiente doméstico. 
 
 Sociedade moderna , movida pelo mundo do trabalho, não tem tempo para conviver com seus 
velhos. O espaço doméstico é restrito apenas ao casal e seus filho(s). As mulheres que antes 
eram responsáveis para cuidar dos filhos, pais e avós, foram absorvidas pelo mercado de 
trabalho, e assim, esses cuidados foram transferidos às creches e aos asilos. (ALCÂNTARA, 
2004, p. 22) 
Deparamos com vários motivos para a admissão do idoso em instituição de longa permanecia, 
onde “um dos principais motivos é segundo uma pesquisa realizada por Prado e Petrilli (2002), a 
falta de respaldo familiar relacionado às dificuldades financeiras, distúrbio de comportamento, e 
precariedade nas condições de saúde”. (apud, RIBEIRO, 2006). 
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Os idosos ao ingressarem em uma ILPI, passam por processos de ganhos e perdas. Dentro deste 
processo, o idoso adquire novas rotulações, se antes era visto como velho caduco, chato e 
rabugento, no asilo passa a ser visto como uma pessoa carente, abandonado e triste.   
  
O processo de internação numa instituição asilar representa muito mais do que simplesmente 
mudança de um ambiente físico para outro. Representa para o idoso a necessidade de estabelecer 
relações com todos os aspectos de seu novo ambiente, ajustar-se ao novo lar, mais do que o lar, a 
ele considera-se abandonado, ansiosas e com medo da idéia de passar os últimos anos da vida 
num lugar estranho, em meio a desconhecidos”. (CORTELLETTI, 2004. p.25) 
A internação do idoso vai surgindo como alternativa a estas e a outras a distintas situações: 
estresse e esgotamento físico do cuidador familiar, depois de longa doença do idoso; dificuldades 
de lidar com doentes; falta de tempo, devido a trabalho fora de casa ou a necessidade de tomar 
conta de crianças pequenas; intolerância em relação aos velhos e a outros problemas, levando a 
família ou cuidador a optar  pela institucionalização. (ALCÂNTARA, 2004, p 38). 
Desta forma, a velhice institucionalizada ou velhice asilada configura-se por ser: 
aquela asilada, afastada dos olhos da sociedade e reservada apenas aos ‘caridosos’ que se dispõe 
a ajudar os ‘outros’. O idoso, quando institucionalizado, em grande parte das situações vai, aos 
poucos, sendo afetado negativamente e passa a perder a identidade, logo adiante as capacidades 
de pensar e decidir, quando se vê limita-se apenas a ‘receber’ com gratidão, e termina como 
número em estatísticas e percebe-se como alma confinada que nada espera além do silêncio e da 
morte. (FERREIRA, 2006, p.25)  
Contudo aquele que passa a residir em uma Instituição Total passa a ser tutelado e controlado 
por diversos tipos de mecanismos que o impedem de tomar as decisões sobre seus desejos mais 
simples, como o horário de comer ou o que vestir, ou seja, o contexto asilar impede a pessoa de 
ter o controle de sua vida, prevalecendo a necessidade de uma adaptação às normas que regem a 
instituição. (GOFFMAN, 1974). 
Para obtenção de uma velhice asilada bem sucedida se faz necessário antes de tudo, obter uma 
“análise socioeconômica e cultural, ponderando as alterações ocorridas na estrutura familiar, o 
impacto da transição demográfica, o porcentual dos velhos cuja dependência exija cuidados 
especiais, o papel da sociedade civil, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, os indicadores 
que permitem uma reflexão sobre o papel desenvolvido pelas instituições e o que pode ser 
mudado, quando se pensa em dignidade na velhice”. (Born, 2000, apud. ALCÂNTARA, 2004, p. 
38) 
 
4 - Psicologia e o processo de Envelhecimento: 
O homem passa a maior parte de sua vida como adulto. Porém, os conhecimentos sobre o 
desenvolvimento psicológico na fase de vida adulta são poucos se compararmos as outras fases, 
e o interesse da psicologia sobre a velhice é relativamente recente. 
A psicologia do envelhecimento é hoje a “área que se dedica a investigação das alterações 
comportamentais que acompanham o gradual declínio na funcionalidade do comportamento 
psicológico nos anos mais avançados da vida adulta” (NERI, 1995 p. 16).  
Tal abordagem começou a firmar-se a: 
 
Partir dos anos 70 e enfatiza conceitos como plasticidade humana, multidirecionalidade, 
multidimensionalidade, resiliência e múltiplas trajetórias de vida. Staudinger, Marsiske e Baltes 
(1995) defendem que as perdas no envelhecimento podem ser compensadas por meio dos níveis 
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de reservas e da capacidade de resiliência, e os ganhos podem ser obtidos com a seleção e 
otimização das competências geradas pelo envelhecimento. (NERI,1995.p.18) 
 
A psicologia trabalha na dialética de capacidades e limites. Isso quer dizer que ao longo de todo 
desenvolvimento humano, os sujeitos estão numa relação de dependência de diferentes graus.  
Perante as contextualizações psicológicas, sabemos que poucas são as pessoas que se preparam 
para o envelhecimento, “como se ele estivesse distante no tempo, o que pode indicar uma 
negação do estado de envelhecer.” (KACHAR, 2003, p.38). Uma razão para evitar pensar nesta 
etapa da vida é que o idoso passa a não se encontrar, pois a sua função na velhice é muitas vezes 
anulada e com isso surge o vazio e a falta de sentido pela vida. 
Todos nós, em diferentes momentos da existência enfrentamos crises; algumas superáveis e 
outras não. Embora sempre presente, há uma diferença que “interfere na possibilidade do seu 
enfrentamento: na velhice as perdas aceleram-se, sendo que o tempo, para superá-las, é menor.” 
(NETTO, 1996 p. 45) 
Segundo Sasz (1977) “a capacidade do individuo de fazer escolhas livre de coerções depende de 
suas condições internas e externas”, (apud.MOSQUERA,1978 p. 55), ou seja, o ser humano 
somente obtém o direito de fazer escolhas próprias quando possui condições psíquicas e 
biológicas. 
Sabemos que o envelhecimento é um processo da vida humana em que o ser humano pode se 
encontrar pronto ou não para vivenciá-lo. Os aspectos psicológicos do sujeito tem que ser 
trabalhados para que suas funcionalidades perante a sociedade não lhe sejam retiradas 
bruscamente. Pois, a velhice chega através de etapas vividas, mostrando aos sujeitos que o 
cuidador agora será cuidado.  
O idoso chega nesta fase trazendo consigo muitas vezes as problemáticas em sua saúde, sejam 
elas problemas físicos ou mentais. Com isso, faz-se necessário averiguar todo o trajeto de vida 
do idoso, pois, de tantas escolhas que ele adquiriu na vida o fato de estar velho não foi uma 
opção própria. Sua função de tutor, cuidador, chefe de família ou dona do lar é direcionada para 
outras pessoas e ele/ela agora passará a ser cuidado e suas escolhas começam a ser podadas. 
Do ponto de vista psicológico a família que possui um idoso como membro, raramente se 
encontra em condições psicossociais e econômicas para ser o tutor desta pessoa, não está 
preparado para cuidar de quem antes cuidou deles. Pois, antes de ser rotulado como idoso/velho 
ele era capaz de realizar suas funções com eficácia e responsabilidade. Com isso, o que se 
verifica em grande parte da família é uma ‘obrigação’ de ter que tomar para si a incumbência de 
cuidar pelo fato do idoso ter os auxiliado durante toda a vida. 
Vários aspectos podem influenciar no cuidar do idoso, sejam eles sentimentais ou físicos. Para 
uma família tomar a decisão de institucionalizar o seu velho, varias alternativas foram se 
eliminando, perante as queixas familiares elas justificam seu critério de escolha, citando como 
obstáculo a falta de estabilidade financeira, a falta de tempo para estar dando atenção velho, 
entre outros. Porém, a decisão de institucionalizar não é fácil, sendo dolorosa para os dois lados. 
Muitas vezes, o idoso é alheio a esta decisão, quando se depara no ambiente asilar, começa a 
querer encontrar uma desculpa para explicar a iniciativa de seus familiares de lhe colocar no 
asilo.  
Pavarino (1996) “parte do pressuposto de que a maioria dos velhos que se encontra em asilo foi 
persuadida pela família, sob o argumento de que no asilo teriam melhor assistência médica e um 
espaço próprio, por um período restrito ao cabo do qual voltaria para casa.” (Alcântara, 2004, p. 
45)  
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Segundo Lima (apud Alcântara, 2004, p. 46) a decisão familiar pode ser mal interpretada pelo 
velho, o que o leva a guardar mágoa contra os que o separaram do convívio familiar e a se sentir 
abandonando. Faz-se necessário averiguar todo trajeto de decisão percorrido pela família ate sua 
posição final. Pois, esta decisão não justifica qualificar os velhos no papel de vítima e a família 
no de culpada. 
Dentro de um asilo o idoso passa a ter a sua vida contida,  
 
conduzindo a mortificação do eu, isto é, o ambiente asilar impede à pessoa de ter o controle de 
sua vida, prevalecendo à necessidade de uma adaptação as normas de uma ordem admisnitrativa. 
Tendo ainda que se conforma em perder acesso a objetos pessoais, uma vez que a instituição não 
tem estrutura para acolhe-los individualmente, devendo todos se adaptarem a uniformização dos 
alojamentos.” (Alcântara, 2004, p. 35). 
  
O espaço asilar faz com que o idoso se perca dentro de si, pois sua autonomia, desejos e escolhas 
que poderiam ser desenvolvidas normalmente fora deste ambiente, passam a ser controlados por 
pessoas desconhecidas.  
Lucena (1996) destaca que o espaço asilar expressa algo sobre o que se tornam estas pessoas, 
pois a mudança de espaço pode representar uma ruptura com o modo de vida.  
 
Os lugares ocupados por um grupo não podem ser considerados com um quadro negro o qual se 
escreve e depois se apagam as anotações. O lugar recebe a marca do grupo e este a marca do 
lugar.  (Lucena, 1996, p. 224) 
 Beauvoir (1990) argumenta que “independentemente de se ir para um asilo, a própria 
mudança de lugar, seja ela, de que tipo for, afeta profundamente a vida do velho, culminando 
muitas vezes na sua morte”. (apud, Alcântara, 2004, p. 48) 
 Seria interessante ao idoso que dentro do asilo lhe fosse permitido obter o seu canto, onde 
pudesse manter seus pertences, a sua individualidade e sua rede de relações fosse enriquecida.  
 Cabe ressaltar que cada idoso possui características e sentimentos próprios, dentro de 
uma instituição existe varias qualificações de ser humano. Ao entrar no asilo, sendo respeitada 
ou não a sua vontade, o idoso poderá apresentar problemas psíquicos, caso não tenha o  apoio de 
um psicólogo. Pois, como foi referido, na nova casa que lhe é oferecida é necessário que o velho 
se adapte as regras. E este adaptar pode não ser algo fácil para ele que viveu grande parte de sua 
vida independente. 
 
5 - Análises do protocolo do Teste At-9  
5.1 - Universo Mítico do seu “Mazinho” 284 
Seu Mazinho é um dos idosos que compõe a população da pesquisa em geral, dentre aqueles que 
efetuaram o “minemental”285 com a equipe de saúde que integra o grupo de pessoal 
interdisciplinar do projeto mais amplo referido, e que demonstrou ter sua capacidade cognitiva 
preservada. Ele é o sujeito deste projeto monográfico de pesquisa integrado ao IATO referido.  
 Seu Mazinho é um idoso carioca tranqüilo, com 68 anos, que nunca se casou, mas que insiste 
em afirmar que muito namorou. Cursou até o 4º ano do antigo curso primário. Durand (1988, 

                                            
284 Pseudônimo para resguardar a ética. 
285 Teste de avaliação cognitiva, projetado para uma avaliação clínica em pacientes geriátricos. Examina a 

orientação temporal e espacial, memória de curto prazo (imadiata ou atenção) e evocação, cálculo, habilidades de 
linguagem e vio-espacial, não podendo ser usado para diagnosticar demência. (Chaves, 2006-2008) 
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p.138) coloca entre os fatores de diferenciação na análise de um protocolo do teste AT-9, o nível 
de instrução do sujeito; recomenda à consideração do conhecimento da “incidência do nível 
mental” do sujeito-autor da dramatização registrada no protocolo do teste, que seja considerada a 
influência do nível intelectual sobre a realização da prova. 
Seu Mazinho não tem filhos, mas é visitado por um cunhado e por sua irmã, a mesma que o 
internou após ter tentado mantê-lo com os cuidados de uma cuidadora que não desempenhou este 
papel a contento. Ele recebe sua pensão e vive, segundo ele,  há dois anos no asilo.   
É bom lembrar que Yves Durand se refere ao ambiente contexto sócio-cultural e ao espaço 
habitado pelo sujeito, também como fatores de diferenciação na análise do teste; como 
interferentes na descoberta da estrutura do imaginário do sujeito-autor do protocolo, referindo - 
se a “incidência do ambiente informativo do sujeito sobre a realização de suas produções 
imaginárias” (DURAND, 1988, p.140).  
Seu Mazinho é de boa paz e diz que é bom estar no asilo, não sente falta de nada no asilo, pois 
em casa mal cuidado passava até fome, tendo que se socorrer de um vizinho para por vezes 
comer. Ele diz: “Gosto de tudo. Não faço nada aqui. Só lavo o refeitório pela manhã”. Ele diz 
gostar de tudo e elegeu um amigo no asilo. Tal postura nos remete à presença de um imaginário 
com estrutura mítica, onde a luta não acontece, a morte/perigo/desgosto é eufemizada, 
escamoteada. A construção do vinculo afetivo no asilo, o amigo eleito, protege o imaginário da 
dessestrutura, no caso de seu Mazinho. 
Por palavras do seu Mazinho já se pode perceber a presença da antifrasia, do imaginário místico, 
o que é reforçado quando ele diz que o canto que mais gosta no asilo é o seu quarto, “o meu 
quarto” e que não sente falta de nada. Isto demonstra que o seu Mazinho não luta contra o 
preestabelecido, ele é de paz e quer aconchego no seu quarto.Sendo fumante declarado ele diz 
que gostaria de deixar de fumar, mas nada faz para que tal aconteça. No seu desenho do teste ele 
desenha uma cabana e diz que estaria dentro dela, o que lembra a dominante digestiva de 
engolimento, de estar dentro de agregar e não dispersar. Ele elege o elemento refúgio como o 
essencial em torno do qual construiu o desenho - refúgio/cabana -, para se esconder. O elemento 
animal do teste está representado com a imagem do cachorro, com função de proteger 
simbolizando proteção. Ele se sente impotente para lutar na situação e na fase da vida em que se 
encontra. Ele simboliza o elemento refúgio como casa. 
 O desenho, imaginado por seu Mazinho está registrado deixando ver uma certa  coerência 
mítica, uma energia psíquica, o mito que conduz as suas atitudes na vida como um todo e no 
asilo: antifrasia/mística. Na história do desenho, que ele nos ditou, deixa passar a presença da 
desestrutura em seu imaginário, pois ele descreve os elementos se situando neles.Ele se projeta, 
conforme explicita o desenho, em uma das pessoas que lutam de brincadeira. Dois humanos 
brincando, como ele diz, com espadas como se lutassem. No quadro do protocolo do teste ele 
representa os elementos espada e monstro, por espada/brigar/defesa e monstro para dar medo e 
se esconder. Desenha o montro imaginado antropomorficamente – um busto de homem adulto. 
Esta representação nos leva a entender o medo que sente dos humanos.  
Como se pode perceber ele teme a morte monstro, mas não a considera para si, colocando-se 
como uma das pessoas brincando com as espadas. Diz que a cabana/refúgio é para se esconder, 
estar dentro: “estou dentro da cabana”. Ele se esconde do perigo, não luta, ou luta de faz de 
conta, brincando.Apesar do medo do monstro, ele se projeta  numa pessoa que tem função de 
brincar simbolizando brincadeira. Nestas imagens pictóricas e semânticas, registradas no 
protocolo do teste e nas respostas dadas às questões da  entrevista psicológica, ele deixa 
transparecer laivos de heroísmo, de um heroísmo descontraído, de brincadeira, que ele atribui a 
outras pessoas. Portanto a impureza deste imaginário místico emerge, podendo-se dizer tratar-se 
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de um universo mítico místico impuro, tendendo à desestrutura. O heroísmo se deixa 
apresentar imiscuindo-se na estrutura mística. O contexto asilar está influenciando na 
possibilidade da deseestrutura. 
Yves Durand, o psicólogo autor do teste anota que em suas pesquisa com idosos foi comum a 
emergência da estrutura mística e/ou desestruturada; que a estrutura heróica aparece mais no 
imaginário de sujeitos mais jovens. O que se confirma nesta análise. 
 
Considerações Finais 
[...] Se você, na sua sensibilidade, me ver triste e só, simplesmente partilhe comigo um sorriso e 
seja solidário. Se lhe contei pela terceira vez a mesma história num só dia, não me repreenda, 
simplesmente ouça-me. Se me comporto como criança, cerque-me de carinho. Se estou doente e 
sendo um peso, não me abandone. (Poema do Idoso -Autor Desconhecido) 
A velhice é uma etapa da vida em que o ser humano pode encontrar a sua dependência perante 
aos seus familiares ou cuidadores.   
Envelhecer diante da sociedade é uma forma de mostrar as frustrações e vitorias que a pessoa 
adquiriu durante seu trajeto na vida. Porém, ao chegar à fase da velhice, o ser humano se depara 
com o estigma de estar velho, sendo visto, como inútil para a sociedade. O que era visto como 
um trabalhador capaz, ativo, responsável e sábio, agora passa a ser assistido e considerado como 
problema a ser resolvido. 
A velhice, dentro de uma Instituição de Longa Permanecia para Idosos, é uma situação  da vida 
que o idoso terá que ser adaptar, independente de suas vontades. Pois, o seu possível ‘novo lar’ é 
regido por regras, como no caso do asilado; regras estas que acabam por desconstruir as vontades 
e até a identidade do ser ali incluso, excluso da sociedade. 
Dentro de uma ILPI, o idoso se vê restrito as normas estabelecidas pelo asilo, se antes ele era um 
ser humano independente, lúcido, sábio, na instituição ele passa a ser um ser humano/velho 
dependente e suas vontades já não são mais respeitadas e o sábio se torna ‘rabujento’ e 
‘reclamão’, ou dócil e sem ação, como o sujeito da pesquisa em apreço. 
Ao entrar no asilo, o idoso se depara com um lugar estranho e restrito, que pode ser sua única 
opção de se adaptar e se conformar pelo que lhe foi estabelecido, já que, a sua autonomia, a sua 
liberdade, e seu querer acabam sendo anulados e sua voz, antes ouvida, é silenciada. 
Com isso, não é muito estranho verificar que o imaginário do idoso asilado é comprometido pelo 
espaço em que habita, ou seja, o asilo. A desestrutura acontece em um imaginário que demonstra 
acomodação, conformismo com a situação asilar e no qual a desesperança se instala, pois ele 
aceita, apesar de lembrar de lutar, apresentando, por vezes, um heroísmo negativo onde o 
monstro yvesdurandiano  sai vencedor deixando prevalecer um durandiano imaginário negativo 
místico. 
               A velhice asilada é uma situação estabelecida ao idoso. Sua independência é trocada 
por aceitação às regras; suas vontades são feitas apenas quando se há uma autorização e suas 
reclamações são vistas e, quando ouvidas, como apenas idiossincrasias da idade.. Cabe ao idoso 
asilado, ainda saudável, apenas suas recordações de vida, pois isso nunca lhe será tomado.  
        Na pesquisa realizada descobriu-se que o imaginário do idoso, sujeito da pesquisa, 
apresenta -se com estrutura mística, quer dizer, o idoso não mais luta e sim aceita o pré-
estabelecido pela organização e cotidiano da Instituição de Longa Permanência para Idosos – 
ILPI e já começa a deixar interferir nele a desestrutura. 
         Convém, para finalizar, sugerir, de acordo com o projeto mais amplo – IATO-, no qual o 
projeto monográfico se filiou, uma reformulação na organização asilar que considere a dimensão 
simbólica, o imaginário de seus habitantes em geral e em particular dos idosos e uma alteração 
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no cotidiano da existência institucionalizada. Outras formas de atendimento a estes idosos 
poderiam ser pensadas e concretizadas com o apoio do Estado, em políticas públicas que se 
implementem com a presença de profissionais especializados como psicólogos e gerontólogos. A 
dimensão simbólica é uma das dimensões a ser respeitada nesta ação reorganizativa., o que 
justificou a busca do imaginário do seu Mazinho. 
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“Na família, efetivamente, somos mais naturais, 
conhecidos, sem máscaras sociais, por nossos 
defeitos e qualidades”. 
Luiz Eugênio Garcez Leme 
 

1. Introdução 
Este texto resulta de trabalho de pesquisa realizado como subprojeto integrado ao projeto 
interdisciplinar e interinstitucional “Imaginário, idosos tabagistas asilados e organização de 
asilos” (IATO)288, projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica 
de Brasília (CEP/UCB) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).  
A pesquisa, desenvolvida em um asilo do Distrito Federal, procurou conhecer a estrutura do 
imaginário de um casal de idosos institucionalizados; dedicou-se ao desvendamento das 
representações imagético-simbólicas, das representações da família, da qual o casal está 
separado, casal que se formou no asilo, dentre os idosos participantes da pesquisa mais ampla 
mencionada. A intenção foi oferecer dados míticos que oportunizem a consideração da dimensão 
simbólica na possível reorganização da Instituição de Longa Permanência – ILPI, o que o IATO 
vem perseguindo. Este asilo, Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI), é o objeto de 
investigação do projeto referido. Buscou-se conhecer as idéias de vida e de morte dos idosos, no 
imaginário do casal, relacionando-as com as realidades da velhice em situação asilar e da 
separação sofrida da família. 

O interesse em descobrir como esta situação está representada no imaginário desses 
idosos vem do fato de que, ao longo da vida do idoso, existem fatos que podem trazer 
conseqüências para sua vida presente e futura, como a necessidade e realidade da 
institucionalização; os “imperativos pulsionais” do indivíduo asilado – seus desejos, sonhos e 
necessidades – consideradas as intimações – pressões do “meio cósmico e social”; quer dizer, o 
contexto/espaço onde se situa, onde habita o indivíduo, formam, segundo G. Durand (1989, p. 
30), o trajeto antropológico. Trajeto antropológico entendido assim como esta soma, mais que 
soma, simbiose de interior e de exterior. É neste assim dinâmico caminhar pulsante que se forma 
e pode-se encontrar o imaginário; imaginário entendido como o conjunto relacional de imagens 
representacionais, neste caso, imagens e mitos relativos ao asilo e à separação da família, na voz 
escutada do idoso e no teste realizado pelo mesmo. Este imaginário se formará e emergirá em 
imagens aglutinadas em estruturas diferentes, conforme a reação maior ou menor que o idoso 
experimente, ante o medo da morte e a angústia do passar do tempo. 

Visto que o pressuposto assumido é de que o imaginário tem potência organizativa 
(DURAND, G. 1989; BACHELARD, 1988), conhecer o imaginário do indivíduo velho retirado, 
ou que se retirou voluntariamente, do convívio familiar para viver ou desviver em um asilo, 
possibilitará o entendimento maior das reações e posturas deste ser no cotidiano asilar, assim 
como poderá demonstrar a necessidade da presença, na equipe de cuidadores profissionais do 
asilo, de um psicólogo, profissional competente para auxiliar este idoso a conviver ou resgatar a 
alegria de viver, mesmo longe da família, quando há um rompimento familiar, mesmo quando 
velado ou mascarado. 

                                            
288 Projeto de pesquisa interdisciplinar - CNPq/UCB, coordenado pela profª drª Altair Macedo Lahud 
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A situação de abandono ou de separação dos entes queridos, com quem conviveu ao 
longo da vida em uma situação diferente, quando jovem e adulto, poderá ocasionar a falta da 
alegria de viver, a ausência de sentido atribuído à vida e afetar até mesmo a sanidade mental do 
idoso. Ele, o idoso asilado, no entanto, apesar da situação delicada, pode lutar contra esta 
possibilidade ou se acomodar e deixar que sua vida se desfaça em lamúrias e tristezas no asilo. 
Neste sentido, encontrou-se dois idosos que nunca antes haviam se encontrado na vida fora do 
asilo, mas que aqui agora se tornam inseparáveis. Este casal foi o foco/sujeitos do estudo e da 
análise neste fragmento da pesquisa IATO, e a qualidade de vida do idoso asilado é a 
preocupação primeira da pesquisa. Com esta intenção, o projeto integrado, aqui exposto, 
dedicou-se a perceber se, no casal de idosos considerado, persistia a idéia de vida ou de morte no 
enfrentamento dos monstros – perigos, tristeza – e na escolha dos refúgios – locais de paz e 
aconchego -, no asilo, assim como identificar a angústia maior ou menor dos dois asilados com 
relação ao tempo que passa, notadamente por estarem separados da família, e assim sugerir uma 
intervenção psicológica com a intenção de amenizar as possíveis situações negativas que 
poderão ocorrer em uma ILPI, propugnando, assim, por uma melhor qualidade de vida dos 
idosos. 

Daí o interesse do projeto IATO, em desenvolvimento, de conhecer o asilo na voz de seus 
dirigentes e abrigados e apresentar, com os resultados da pesquisa, subsídios que possibilitem 
alterações, organização e gestão do cotidiano asilar, se requeridas e aceitas, bem como propor 
novas formas de atenção ao idoso abandonado, carente ou não.  Integrado à pesquisa referida, foi 
feito um recorte, buscando-se o imaginário de um casal de asilados da ILPI para poder intervir de 
maneira adequada e saber como o idoso representa a família e a falta dela no asilo; qual o papel 
desta, assim como do asilo, no imaginário do idoso, sabendo-se, então, como o idoso se relaciona 
com a família que se encontra distante e como pode construir dispositivos para não sofrer (tanto) 
com a distância dessa família. Estes idosos foram escolhidos dentre os idosos que, submetidos ao 
teste mini-mental, pela equipe médica da pesquisa IATO, demonstraram aptidão mental para 
participar da pesquisa. Foram colhidas as aceitações expressas dos dois idosos quanto ao “Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido”. A direção da ILPI concedeu explicitamente permissão 
para a investigação junto aos idosos, funcionários e aos próprios dirigentes. 
Os instrumentos e técnicas adotados na obtenção dos dados buscados e conseguidos foram: 
entrevista semi-estuturada, composta de perguntas abertas, em que o idoso pode responder sem 
nenhuma interferência do entrevistador; do Arquétipo Teste de Nove Elementos - Teste AT-9, de 
Yves Durand (1988), utilizado no levantamento dos dados míticos simbólicos, tendo sido 
analisados à luz da Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand. O AT-9 é um teste projetivo 
composto de um desenho, uma história, um pequeno questionário e um quadro-síntese, onde se 
colocam as representações, a função e os simbolismos atribuídos a cada um dos nove elementos 
do teste feito pelo sujeito/autor do protocolo do teste. . A teoria do imaginário, os conhecimentos 
da Psicologia e da Gerontologia serviram de base na análise dos dados obtidos e no 
encaminhamento fundamentado a possíveis conclusões.  
 A coleta dos dados foi realizada no asilo, em diferentes dias, de acordo com a 
disponibilidade e condição de cada um dos dois idosos sujeitos da pesquisa, considerando o 
consentimento explícito de participação na pesquisa, para o fornecimento das informações 
necessárias.  

Procura-se, desta forma, lembrar, nos apontamentos teóricos, as condições da família na 
atualidade, a sua estrutura e condição modificada e os fatores que as vêm transformando.  

 
2. Pontuações gerontológicas.  
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O envelhecimento está ocorrendo constantemente para todos os seres vivos. Desde o 

nascimento, estamos nos desgastando biologicamente; logo, estamos envelhecendo. Por isso, não 
podemos perceber o envelhecimento apenas no sujeito idoso, mas sim em todo o ciclo de vida do 
indivíduo. 

 Ao longo da História, o idoso era caracterizado de acordo com a sua idade cronológica, 
ou seja, quando ele tivesse uma quantidade determinada de anos de vida, então automaticamente 
seria um idoso. Com isso, também trazia toda uma concepção do que seria o idoso, normalmente 
caracterizado por uma pessoa inválida, inútil e que precisaria de cuidados constantemente. Pode-
se, no entanto, identificar a velhice chegada independentemente da preconceituosa e arbitrária 
relação com a idade cronológica. Como existem pessoas joviais com 80 ou mais anos de idade, 
também acontece de se encontrar velhos aos 20 ou 30 anos de vida. A preocupação do projeto 
IATO, bem como deste projeto nele integrado, é com o processo de envelhecimento 
institucionalizado, quer dizer, em um asilo. (LOUREIRO, 2007-2009, p. 1) 

Hoje percebemos que essa forma de ver e tratar o idoso está mudando. Os profissionais já 
estão se especializando e aprendendo mais sobre esta fase da vida. Com isso, começaram a 
existir outras formas de se pensar o idoso; por exemplo, ver a existência de outros indicadores da 
velhice, englobando as partes psicológica, social e cultural, além da saúde, e não apenas a idade 
cronológica. 

Segundo Néri (2006, p. 114), para categorizar o idoso, é necessário levar em 
consideração vários critérios, como a história de vida dele, “o gênero, classe social, saúde, 
educação”, ou seja, não se pode mais afirmar a velhice apenas por meio das convenções 
sociodemográficas, que definem: idoso é aquele que possui mais de 60 anos, nos países em 
desenvolvimento, como o nosso, e com mais de 65 anos nos países desenvolvidos. 

O idoso pode ter mais de 60 anos e, mesmo assim, continuar ativo em seu trabalho, ter 
uma família e não ser dependente. Estes idosos contradizem explicitamente a idéia estereotipada 
do que é ser idoso, pois eles não se caracterizam de acordo com essa idéia. Eles mostram outra 
forma de ser idoso, como diz Loureiro (2007-2009 p. 1): um idoso neotênico, ou seja, “que tem a 
capacidade de mudança constante”, sujeitos autônomos, que estão em busca da evolução, como 
todo ser humano. Por isso, é importante não categorizar nem comparar as pessoas, pois elas 
tiveram experiências de vida diferentes umas das outras. A heterogeneidade da velhice é uma 
constatação. 

A tecnologia tem avançado cada vez mais e, com isso, a quantidade de anos vividos pelas 
pessoas também. Vemos quantas pessoas conseguem passar dos 100 anos e a média de vida do 
brasileiro é de 72,3 anos (IBGE, 2006). Com o aumento do tempo de vida cronológica – a 
longevidade –, é importante dar a esses anos qualidade de vida, porém isso não ocorre em alguns 
casos, tanto por conta de doenças quanto de fatores sociais que perpassam a família na qual o 
idoso está inserido ou da qual foi expurgado ou se retirou em direção à ILPI. 
Pode acontecer de a família não saber como lidar com esse idoso ou não ter condições de cuidar 
dele, ocasionando a perda da qualidade de vida. Uma opção das famílias, com relação aos 
cuidados com os idosos, é colocá-los em um asilo. 

 “Nos asilos e na família, a vitimização dos idosos contribui para que lhes seja oferecido 
um tratamento superprotetor que lhes tolhe a autonomia e a independência” (NERI, 2005, p.14). 
E, muitas vezes, esse comportamento pode estar acompanhado de possíveis maus tratos. 
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3. Instituição de Longa Permanência Para Idosos – ILPI -: O Asilo e a  
Família: situação atual 
 

O que é o asilo ou uma Instituição de Longa Permanência para idosos?  
 

Mesmo apresentando diferentes denominações, possuem, em comum, a 
função de propiciar o atendimento por meio de hospedagem permanente, 
assistência à saúde de forma direta ou indireta e algumas atividades de 
ocupação de lazer (CORTELLETTI; SARA; HERÈDIA, 2004, p.18). 

 
Quando a família realmente não tem condições de dar os cuidados necessários para o 

idoso, é uma opção colocá-lo em um asilo. Mas acontece freqüentemente desses familiares 
literalmente esquecerem os idosos nessas instituições, não lhes prestando mais assistência. 
Assistência não só no sentido médico da palavra, mas no sentido afetivo de troca com o idoso, o 
que também é assistência, talvez a mais esperada! O idoso sente falta da casa onde ele morava, 
das lembranças que tinha e dos familiares presentes quando ele não estava na Instituição de 
Longa Permanência. Uma vida vivida longe da família (pela sua falta) traz ao idoso a lembrança 
de “amores, odores e sabores” (LOUREIRO, 2006, p. 03) que, por um distanciamento voluntário 
ou não da família, acaba por fazer do idoso um ser humano fadado a habitar o espaço comum a 
muitos outros que lhe são estranhos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – 
ILPI. 

Um dos sofrimentos, uma das maiores queixas dos idosos institucionalizados é a falta da 
família, pois a mesma não freqüenta o asilo, não lhe faz mais companhia, sentindo-se o idoso 
obrigado a conviver com as pessoas habitantes, ou habitando o mesmo lugar, ou seja, os outros 
idosos, diretores, enfermeiros ou cuidadores, faxineiros e outros estranhos para ele. “Essa 
circunstância lhes impõe automaticamente a perda dos laços diretos com seu contexto histórico, 
com suas referências pessoais, e principalmente, com suas relações familiares” 
(CORTELLETTI; CASARA; HERÈDIA, 2004). 
O idoso geralmente cria a ilusão ou fantasia, a esperança de que algum de seus familiares virá 
buscá-lo. Laing (1986) define “fantasia como conteúdo primário dos processos mentais 
inconscientes (...) transformam-se em defesas, assim como na satisfação de desejos e conteúdos 
de ansiedade”. Essa é uma forma, criada por ele, para diminuir o sofrimento causado, porque, no 
mais das vezes, nenhum de seus familiares vem visitá-lo ou retirá-lo do asilo. Percebemos essa 
fantasia na fala do idoso sujeito da pesquisa, quando ele conta sobre seu último encontro com o 
filho: “Assim que eu voltar de viagem, eu te pego no asilo para que você possa morar comigo na 
minha casa”. E essa frase é ilusória, é uma forma usada pela família para não ficar tão difícil a 
despedida do idoso. Com isso, o idoso cria a esperança de que, a qualquer momento, a família 
vai voltar para tirá-lo do asilo, sendo que o idoso não quer fazer o menor esforço para deixar de 
acreditar nos anos em que a família o deixou lá e sem voltar para tirá-lo do asilo. Por vezes, 
esquece mesmo a noção de tempo e, quando perguntado sobre quanto tempo está no asilo, ele 
reluta em responder e diz que não sabe ou falseia a verdade. 

Isso é prejudicial para o idoso, na medida em que ele continua vivendo essa ilusão e passa 
a vida toda esperando, sendo que ele poderia fazer alguma coisa por conta própria para melhorar 
a sua vida dentro do asilo, como, por exemplo,   adaptar-se às condições do asilo, agindo de 
forma a propiciar outras formas de prazer ainda não experienciadas, como, por exemplo, voltar a 
estudar, ler livros, se dedicar a algo, dentre outras, ou como o casal em questão, construir, 
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sabiamente, um novo vínculo afetivo. A fantasia faz o idoso viver em um contexto que não é 
real, mas isso pode ser o que lhe sobra como defesa ante a realidade do abandono. 

Levando-se em consideração as Instituições de Longa Permanência para Idosos, vamos 
dar o enfoque em uma delas, que se situa em Brasília. Cheio de plantas e muito verde, mostra-se 
uma instituição que evoca tranqüilidade. Um asilo que é dividido em blocos, que não possui 
andar, escadas e elevador. Os caminhos, entendidos metaforicamente como “estradas”, unem um 
bloco a outro e têm devidamente os corrimãos quando há alguma subida. Ou seja, um lugar 
adaptado para idosos, que hoje estão por volta de 119 asilados, felizmente por terem alguns 
retornado aos seus lares, visto que, no início da pesquisa, havia em torno de 150. 

Normalmente, o asilo é surpreendido por visitas tanto de familiares como de crianças e 
adolescentes de escolas que vêm visitar os idosos. Além disso, os asilados são, algumas vezes, 
contemplados com atrações musicais, mas percebemos que nada disso substitui a ausência do 
ente da família, mas é uma maneira de atenuar a falta sentida. 

No asilo referência deste estudo, os idosos estão por toda parte, tanto descansando em 
bancos debaixo de árvores quanto em seus quartos. Também há aqueles que gostam de andar, e 
outros que escolhem, elegem misticamente (DURAND, G., 1989) recantos aconchegantes para 
relaxar ou ficar na companhia dos seus asilados eleitos como amigos ou companheiros. Muitos 
deles vêem o asilo como um refúgio (DURAND, Y., 1988), onde podem ficar sossegados, outros 
o vêem como uma prisão, em que eles têm até de pedir permissão para sair. 

 
4. Seu Cadu e Dona Mimi: vínculo afetivo reconstruído 
 
Um desses indivíduos é o seu Cadu – nome fictício para manter a ética. Tem 66 anos e 

está no asilo, segundo ele, há aproximadamente 2 anos, o que pode ser muito mais, pois, como se 
disse, os asilados perdem a noção do tempo. É cadeirante, tem um porte físico normal, passou 
pelo minimental, instrumento utilizado na pesquisa pela equipe de saúde para atestar a 
capacidade cognitiva de cada um dos idosos, e comprovou a capacidade cognitiva preservada.  

Quanto ao seu comportamento e à parte psicológica, trata-se de uma pessoa um pouco 
quieta, fica sempre no mesmo local, debaixo de um caramanchão coberto por flores. Não 
costuma ficar de conversa com outras pessoas senão com uma idosa, que há anos habita o asilo, 
dona Mimi, que ele afirma ser a pessoa que ele mais gosta no asilo. 

Começamos a conversar com seu Cadu e, logo em seguida, a trabalharmos juntos com o 
Teste AT-9. Ele nos falou que sente o asilo como uma prisão; que toda vez que tem de sair, ele 
tem de pedir permissão. Fala também que não gosta de ficar ocioso, que é o que acontece neste 
local. Talvez por isso que estas são queixas recorrentes entre os idosos asilados. Nutre a 
esperança, já citada, de que seu filho mais velho vem buscá-lo quando voltar de viagem, porém 
não há constatação de que este filho tenha vindo ao menos visitá-lo neste período em que seu 
Cadu se encontra no asilo. 
Em outro encontro, conversamos com a senhora Mimi, a eleita do seu Cadu. Fizemos o teste e a 
entrevista com ela. Ela tem a mesma idade dele e costuma ficar no mesmo local: a varanda 
coberta por flores. Eles não se separam enquanto podem ou é permitido ficarem juntos durante o 
dia. Ela não quer ir embora com os filhos como o seu Cadu e afirmou que “o vento me trouxe 
para cá”. Parece já estar desvinculada da família.  
Bachelard (1993) fala sobre a poética do espaço, detendo-se em um capítulo sobre os cantos, 
sobre como um canto pode ser um local provedor de reflexões, meditações, sonhos e devaneios. 
É no canto que o indivíduo se sente seguro, um refúgio do mundo exterior. “O canto é assim, 
uma negação do Universo” (BACHELARD, 1993, p. 146). Seu Cadu e dona Mimi negam a 
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existência de um universo maior, considerando seu mundo apenas aquele canto escolhido por 
eles. Esse bachelardiano “retiro da alma” pode ser representado no asilo como a varanda coberta 
que dona Mimi e seu Cadu freqüentam diariamente, lendo, costurando, conversando e fumando. 
Uma visitante, que não é familiar de nenhum idoso, mas que freqüentemente está lá, denominou 
o local referido de “O Recanto dos Namorados”. Ele assim parece no abrigo do casal! Estão 
reconstruindo vínculos rompidos com outros personagens e suturam diariamente, com 
solidariedade e  bem-querer, esta nova relação. 
Eles dois estão sempre juntos e, quando perguntado como é a relação deles, ela afirmou que ele 
era amigo dela e que ela gostava muito de cuidar dele. Ela cuida dele dando comida, dando 
banho - o que depois foi impedida de continuar fazendo, pelo receio da falta de forças suficientes 
para ampará-lo no banho -, trocando-o, passando o dia todo juntos. Ela o trata como “um marido 
ou um filho”. Seu Cadu é portador de uma doença nas pernas, que lhe impede de andar, e sua 
dependência se localiza na companheira/amiga Mimi. 

Qualquer um que presencie uma tarde com os idosos, no Recanto dos Namorados, 
percebe todas essas características em que parece ter uma onda de amor, carinho e respeito que 
ilumina o asilo. São dois idosos que lutam, na linguagem durandiana, heroicamente contra o 
monstro da tristeza e da desilusão e encontraram uma maneira airosa de vencer o tédio do 
abandono pela família se encontrando, misticamente aconchegados, no “Recanto dos 
Namorados”; encontram-se na desventura transformando-a em amor, em solidariedade, em uma 
razão e sentido para continuar vivendo, mesmo no cotidiano de um asilo. O vínculo da afeição 
foi reconstruído, o que os faz felizes, apesar do insistente desejo de rever a família. Eles 
constroem uma nova família, imaginam a sua casa do passado, o seu parentesco, um casal que 
faz lembrar ou pensar que não desvivem na institucionalização. Eles ressignificaram o espaço 
asilar (BACHELARD, 1993). 

Dona Mimi diz que está no asilo por causa do senhor Cadu e que, se não fosse por causa 
dele, ela já teria ido embora. Embora para onde, perguntamos, mas a afirmativa dela deixa 
transparecer o carinho e amor devotado ao cadeirante asilado. 
O senhor Cadu diz estar esperando o filho dele voltar de viagem para ir morar com ele. A 
senhora Mimi fala que “se ele for, eu não posso falar para ele ficar, ele vai se ele quiser”, ou 
seja, ela respeita a decisão dele de querer ir, mesmo que ela não fique satisfeita com essa decisão.  

O amor incondicional e desinteressado que respeita a liberdade do outro aqui se expressa 
emocionado, ao mesmo tempo em que deixa aflorar a presença do imaginário místico/antifrásico; 
ou seja, não luta, apenas espera e aceita as regras do jogo.  
Quando perguntado como ela se sente cuidando do senhor Cadu, ela respondeu: “Se não fosse de 
bom coração, eu não faria”. Percebemos logo que esse relacionamento, além de recíproco, é 
incondicional e demonstra grande respeito pelo outro, pelo ser amado. 

 
5.  Sobre família: reflexões  
 
Existem vários conceitos de família na diversidade bibliográfica atual, mas neste trabalho 

será usado o conceito sistêmico de família, que, segundo Carrasco (2003, p. 41), é “Um sistema 
dinâmico e complexo de pessoas em interação, que dependem de regras, as quais formam a base 
das relações entre os membros da mesma”.  

Carrasco (2003, p. 45) ainda descreve a família de origem, ou seja, a família em que se 
nasce e cresce. “Família de origem é que descreve como cada um apreende expectativas, 
atitudes, orientação”. E família nuclear como aquela que se forma quando se casa e tem filhos. 
Quando uma pessoa sai da família de origem para a família nuclear, vai “programado para 
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desempenhar papéis e personagens designados. O processo de escolha amorosa influencia e é 
influenciado pela família de origem”.  

Segundo Alves (1985), a partir de 1964, houve uma revolução no que diz respeito à 
família. Várias mudanças começaram a ocorrer, como o divórcio e a entrada da mulher no 
mercado de trabalho, porém nessa mudança ainda não se alteraram de todo os papéis tradicionais 
do homem e da mulher dentro da família. “As atitudes conservadoras são marcadas pela 
atribuição de autoridade política ao homem e de poder místico à mulher” (ALVES, 1985). Ou 
seja, ainda é respeitado o papel feminino de “cuidar” do lar (incluindo marido e filhos) e do 
marido de trazer o sustento da casa. Isto acontece no imaginário de dona Mimi, que assumiu, 
sem lhe ter sido imposto, o papel de cuidadora do seu Cadu no seu mundo asilar. 
A senhora Mimi viveu com plenitude as especificidades daquela época. Ela foi influenciada 
pelos papéis sociais que a cultura determinava.  Percebemos isso quando ela se assume como 
responsável pelo cuidar do seu Cadu.  Podemos, nessa ação de Dona Mimi, encontrar a grande 
influência das intimações do meio social e da cultura, ao mesmo tempo em que percebemos que 
seus imperativos pulsionais se simbiotizam, deixando à mostra a aceitação do preestabelecido, o 
que remete à presença de um imaginário com estrutura mística. Ela aprendeu que deveria cuidar 
dos filhos e do marido; mesmo agora, afastada deles, ela conservou esta imagem de mulher 
dedicada aos outros e gosta de fazer isso. Sente-se útil cuidando do seu Cadu. Isso faz com que 
ela se sinta bem, assim como também faz com que o seu Cadu se sinta bem, pois, como os dois 
têm a mesma idade, eles foram submetidos aos papéis estabelecidos pela sociedade da mesma 
época, daí o considerar-se na identificação do imaginário durandiano a cultura (meio cósmico e 
social) e não só os desejos (pulsões íntimas).  

Igualmente à dona Mimi, o seu Cadu também viveu esse período com plenitude, ele tinha 
dois empregos para sustentar a casa e passava a maior parte do tempo fora de casa trabalhando e 
por isso não tinha muito contato com os filhos. Hoje ele sente falta de algo para fazer e afirma 
que não gosta de ficar sem fazer nada no asilo, mas não luta contra o pré-estabalecido deixando 
emergir no seu trajeto antropológico (Durand. G., 1989) a evidência clara do misticismo.   

Segundo Alcântra (2004) “a família é um espaço privilegiado para a formação das 
pessoas, o lugar natural para a construção dos vínculos afetivos”. O sentimento do seu Cadu é 
recíproco, na medida em que ele se sente bem cuidado por ela; se sente bem sabendo que tem 
uma outra pessoa para cuidar dele e aceita seu papel de ser cuidado, mas assume que tem 
responsabilidade com ela. Em uma entrevista, ele diz que o caso dela é mais grave que o dele, 
por ter sido ela abandonada em uma parada de ônibus pelo filho, que nunca mais a procurou. Ele 
diz que se preocupa com ela, esquecendo que também foi abandonado. 

Finkler (1994) denomina esse tipo de relação como “amor-de-caridade”, dizendo ser o 
mais sublime dos amores. Afirma ser o amor mais puro, pois é desligado da matéria. Não 
importa se a pessoa é bonita, rica, não levando em conta qualquer outro aspecto material. Ela vai 
amar do jeito que a outra pessoa se mostra. Um amor desinteressado. O único interesse é amar. 
Além disso, é um amor que respeita o outro, respeita a sua liberdade. 

 
 6. Teoria do Imaginário, de Gilbert Durand, e o AT-9, de Yves Durand: anotações, 

aplicação e análise 
 
Gilbert Durand, em sua “Introdução à Arquetipologia”,  apresenta o imaginário com três 

estruturas: Mística ou antifrásica (paz e aconchego); heróica ou esquizomorfa (luta e dialética); 
disseminatória ou sintética (harmonização dos contrários) e alude à ausência de estrutura: 
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desestruturada (verdadeira ou pseudodesestruturada). Distribui as imagens em dois regimes 
(conjunto de estruturas): Regime Diurno (imagens da luz, da separação, da claridade) e Regime 
Noturno (imagens da sombra, da escuridão e dos contrários harmonizados), sendo que no 
Regime Diurno se localiza a estrutura heróica e que o Regime Noturno engloba a estrutura 
mística e a disseminatória. 

Durand (1989) criou as estruturas do imaginário baseando-se na teoria dos reflexos 
primordiais, de Becherev, que fala das dominantes: de posição, que é quando o bebê consegue se 
levantar e fixar a cabeça, manter a postura ereta – o que Durand remete à estrutura heróica; da 
dominante de nutrição, ou digestiva, quando o bebê mostra o reflexo de sucção labial, e de 
engolimento – o que, na teoria durandiana, corresponde à estrutura mística ou antifrásica; e a 
copulativa, ou de movimento, que tem um caráter cíclico, ritmico – estudada por Oufland (apud 
DURAND, 1989, p.31), em rãs adultas, e que Gilbert Durand relacionou com a estrutura 
disseminatória ou sintética. Cada uma das estruturas do imaginário identificadas por Gilbert 
Durand apresenta características próprias e diferenciadas e que, em tendo o imaginário “força de 
organização” (apud DURAND, G., 1989, p.35), orientam as ações, posturas e pensamentos dos 
seres humanos. Veja-se o caso do seu Cadu e da dona Mimi. Eles lutam heroicamente para 
desfazer o tédio do asilo e a tristeza da separação da família, mas misticamente se aconchegam 
no “Recanto dos Namorados”. Eles apresentam imagens que vão e voltam, num movimento 
condizente com a descoberta de Oufland, a colocação durandiana de síntese entre os dois nós 
aglutinadores de imagens – heróico e místico – no trajeto antropológico. Está em cena o desejo 
de voltar para a família, mas também as regras do meio asilar, que não permitem as suas saídas, 
mesmo porque os familiares sumiram. O amálgama acontecido entre estas situações díspares – 
interna e externa – faz aparecer um imaginário conciliatório entre a vontade de lutar e o 
aconchego sobrado e vivido pelo casal. Esta emergência nos coloca frente a um imaginário com 
estrutura disseminatória, localizadas as imagens em um Regime Noturno de imagens. 

Para atingirmos o conjunto relacional de imagens, valemo-nos do Arquétipo Teste de 
Nove Elementos – o Teste AT-9, de Y. Durand, e da realização de um a entrevista psicológica 
semi-estruturada.  

O Teste AT-9 foi construído por Y. Durand (1988), baseado na teoria das estruturas 
antropológicas do imaginário, de G. Durand (1989). O Teste AT-9 se compõe de nove elementos 
arquetípicos que estimulam a criação/imaginação de um desenho seguido de uma 
narrativa/história do desenho, realizado, motivado pelos nove elementos. O teste contém ainda 
um elenco de perguntas e um quadro-síntese onde o sujeito do teste atribui a cada um dos nove 
elementos função, simbolismo e explicita a imagem/desenho com que representou cada um dos 
elementos. O conteúdo do protocolo do teste deixa ver o universo mítico, a estrutura do 
imaginário, do sujeito. Os dois idosos em pauta realizaram o teste, de onde se conclui estarem 
vivendo orientados por uma força de coesão/energia psíquica que dissemina as imagens entre 
momentos de heroísmo, como o de lutar contra a tristeza da ausência da família, e o tédio, sem 
trabalho, no asilo, e momentos de aconchego, em que baixam as armas do não gostar de estar no 
asilo e de estar longe da família, aceitando o estabelecido: estar no asilo, mas em um recanto 
escolhido por eles. 

 
(In) Conclusão 

A falta da família pode gerar desestrutura no imaginário do idoso asilado, diminuindo, 
assim, a qualidade de vida deste no asilo, pois a ruptura do vínculo familiar quase sempre se 
configura de forma traumática para o idoso, fazendo com que ele se sinta isolado do meio social 
em que esteve incluído. Em contrapartida, se o idoso tem uma relação estruturada interpessoal 
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com outro idoso, essa carência pode ser suprimida de alguma forma, fazendo com que o 
imaginário dos idosos que se relacionam não seja desestruturado ou apresentem apenas laivos de 
desestrutura. 

O resultado encontrado na pesquisa demonstrou que as estruturas do imaginário do casal 
sujeito da investigação continuam preservadas. A análise dos dados obtidos com os sujeitos da 
pesquisa mostra que a formação de um novo vínculo afetivo e a ressignificação positiva do 
espaço dentro do asilo podem ser fatores relevantes para que o idoso preserve a coerência mítica, 
evitando ou dificultando a desestrutura. O imaginário tem poder organizativo e interfere no 
cotidiano asilar, encaminhando a inclusão quase perdida pelos institucionalizados. Os idosos 
asilados sentem falta da família, com a qual conviviam, mas, por diferentes motivos, agora estão 
no asilo.  

A formação de vínculo afetivo dentro da instituição faz com que os idosos direcionem 
menos atenção à família, que não está lá, passando a ter novos vínculos relacionais 
caracterizados por amor e solidariedade. Esse amor desinteressado e puro deixa transparecer a 
perda, ou diminuição  da importância dada à  sexualidade, em que o casal está mais interessado 
em se cuidar e ter uma relação de amizade do que se envolverem sexualmente.   

Esse relacionamento desinteressado dentro do asilo, também proporciona para o casal a 
manutenção da perspectiva de futuro, de planejamento. Eles pensam num futuro juntos no asilo 
ou fora dele, e isso incentiva o casal a olhar para frente e não ficar preso no passado, esperando 
por uma família que nunca vem, ou que poderá nunca vir.  

O asilo necessita do trabalho de profissionais capacitados, como Psicólogos e 
Gerontólogos, para que haja a promoção de novos vínculos dentro do asilo, entre os asilados e 
entre todos os atuantes no asilo. Este é um fator que pode mudar as condições do asilo, 
proporcionando melhor qualidade de vida para seus habitantes. 

Que trabalhos podem ser pensados para criar vínculos no asilo? Que outros fatores 
mantém a estrutura do imaginário de idosos asilados, além do vínculo afetivo? Que outra solução 
se pode imaginar e criar para o atendimento dos idosos que necessitem a institucionalização?. 

Estas perguntas suscitadas deixam brechas para que os profissionais se sintam motivados 
a trabalhar junto ao asilo – ILPI -, visando à qualidade de vida de seus habitantes e que novas 
investigações se processem para o conhecimento cada vez mais profundo da realidade da velhice 
abandonada.  
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Introdução 

Com o surgimento das doenças crônico-degenerativas, que eclodem em substituição das 
doenças infecciosas e parasitárias, graças aos avanços científicos, o saneamento básico e a 
conscientização ecológica, tem sido possível a maior longevidade populacional. Burini (2000) 
conta que a expectativa de vida em 1950, era de 40 anos em países pobres, hoje está acima de 60 
anos com tendências para os 80 anos em 2050. Quer dizer, aumentou a expectativa de vida, mas 
esses idosos são frágeis, doentes e portadores de doenças crônico-degenerativas, que lotam os 
hospitais e instituições asilares.  

É preciso humanizar, acolher as angústias diante de um ser frágil, ser este que se despede 
da vida ante outros que ainda usufruem das benesses da vida; situação que requer solidariedade e 
sensibilidade diante da dor do outro. Diferente necessita ser a humanidade na solidariedade e na 
oferta de cuidados aos idosos terminais, morrendo em um asilo, ou como politicamente correto 
se denomina hoje, Instituição de longa Permanência para Idosos – ILPI. 
O imaginário de um grupo destes profissionais diante da morte de idosos em uma Instituição de 
Longa Permanência de Brasília – DF é o que se intenta conhecer desenvolvendo o projeto de 
pesquisa, integrado a projeto interdisciplinar mais amplo, “Imaginário, idosos asilados tabagistas 
e organização de asilos: organizacionalidade antropolítica”291  - IATO - , aprovado pelo Comitê 
de Ética da Universidade Católica de Brasília” e que, interinstitucionalmente, se filia ao projeto -  
“Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPs - no Brasil: Tipologia e proposta de 
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modelo básico de assistência multidimensional”292, aprovado pelo Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq). O pressuposto é que o imaginário - imaginário entendido como o conjunto das 
relações de imagens - têm potência organizativa, organiza e subjaz às ações e posturas dos 
indivíduos e dos grupos. Conhecer as subjacências imagéticas das posturas dos profissionais da 
equipe de enfermagem do asilo vai propiciar dados míticos para que a dimensão simbólica seja 
considerada na ação de reorganizar o asilo, caso esta seja requerida e aceita.  
Este trabalho se destina a conhecer o imaginário de profissionais de enfermagem diante do idoso 
em processo de morrer numa instituição de longa permanência para idosos, quer dizer, conhecer 
as reações de luta (heroísmo) ou de acomodação  (antifrasia), destes profissionais, ante a idéia de 
vida ou de morte em geral e em especial à morte real acontecendo e acontecida no desempenho 
de suas funções; identificar as imagens representacionais destes profissionais da saúde, ante o 
processo de morrer, conduz à possibilidade de conhecermos mais profundamente quem são estes 
profissionais que atendem aos idosos e de como, e em que medida, sua formação continuada 
deverá se processar para que a humana atenção e atuação competente se realizem. Tal 
procedimento envolve auscultar as pulsões interiores destes profissionais contaminadas, 
simbiotizadas com as pressões externas sofridas pelos mesmos, no asilo, no momento e ao longo 
da vida profissional e pessoal, o que significa, conforme G. Durand (1989, p.29).  “Tocar o 
trajeto antropológico, ou seja, a incessante troca que existe no nível do imaginário entre as 
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e 
social”. 
O ambiente asilar é o contexto onde a pesquisa de efetuará e o fato de um idoso viver asilado em 
condições, por vezes, desumanas, acamado nos fazem questionar qual seria o imaginário dos 
profissionais que mais convivem com estes idosos em processo de morrer, onde a maioria dos 
pacientes é portadora de doenças crônico-degenerativas com pouca ou nenhuma expectativa de 
vida. São idosos frágeis, doentes, dependentes e muitas vezes totalmente carentes de cuidados 
básicos. Segundo uma equipe de enfermagem consultada fora do asilo, alguns destes idosos 
afirmam que prefeririam morrer a continuar nesta situação (LIMA et al, 2008). 

O interesse em pesquisar a morte de idosos ou do idoso no asilo se deve a experiências 
pessoais na família e fora dela em experiências profissionais. Como acompanhante se presenciou 
a morte de entes queridos. Nestas ocasiões foi oportunizada a convivência com o despreparo de 
profissionais ao reportar o evento da morte, o peso do silêncio, o ambiente frio e acinzentado, a 
incompreensão declarada da dor psíquica que em muito superava a dor física.   
O relato de uma história comovente narrada por alguém inconformada com a perda de seu pai se 
faz refletir sobre os valores da pessoa humana. A filha desolada conta que aos 63 anos o seu pai 
era hipertenso, diabético e tinha IRC (Insuficiência Renal Crônica).  Já havia sofrido ao longo de 
uns cinco anos uma série de uns quatro eventos de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Fazia 
sessões de hemodiálise duas vezes por semana, fisioterapia e ultimamente, quando ocorreu seu 
último AVC ficou internado numa instituição privada. Após várias internações, todas com o 
mesmo tratamento frio, impessoal, e ainda com a ocorrência de um erro gravíssimo de uma 
profissional de enfermagem: ela havia ligado a conexão da alimentação nasogástrica na rede 
venosa, isto é, ela colocou a alimentação em forma líquida que só poderia ir para o estômago, 
para a circulação sanguínea. Um grave erro, que quase sempre é fatal, pois a alimentação na rede 
venosa é um elemento estranho, que vai causar uma septissemia (infecção generalizada) e óbito. 
Foi o que aconteceu. Quando a filha chegou para visitá-lo, seu leito estava vazio e sem lençóis, e 
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então ela perguntou: para onde levaram o meu pai? E a resposta foi seca e sem rodeios por uma 
profissional de enfermagem que passava o plantão para a outra colega naquele momento: “Ah! 
Ele foi a óbito.” sem maiores explicações e em seguida desviou o olhar para continuar a 
conversa com a outra funcionária.  
Naquele momento ela não sabia o que fazer.  

Fora acometida por uma verdadeira sensação de impotência e dessa situação ficaram nela 
marcas. Marcas de sentimento que o seu pai chamaria de “paixão”.      

Atualmente, o que mais se ouve é que os profissionais de saúde não foram preparados 
para lidar com a morte, que não compreendem a dor dos familiares e são por demais objetivos ao 
comunicarem o fato aos parentes daquele ente amado. 

Destas experiências surgiram questões relativas ao entendimento peculiar destes 
profissionais, do atendimento e da atenção ao moribundo; entendimento do enfermeiro que lida 
freqüente ou mesmo diuturnamente com a morte de idosos nos ambientes familiar, asilar ou 
hospitalar, no sentido de buscar neles, na sua voz direta o sentido da morte do outro ou no 
sentido geral da finitude humana. 

Não é possível nem aconselhável, como preconiza Edgar Morin (1997) simplificar a 
grandiosidade da morte. Estratégias sim são possíveis de serem adotadas uma vez que o 
fenômeno em pauta somente poderá ser tocado de forma indireta, na presença fora de mim, no 
outro. Daí a utilização do teste projetivo AT-9 – Arquétipo Teste dos nove elementos, e da 
escuta sensível  direcionada a ouvir os detalhes além do aparente mostrado.  

O modo como o enfermeiro vivencia a morte no hospital causou um interesse que 
mereceu ser investigado; refletir sobre a razão pela qual, durante o envolvimento e preocupação 
com a assistência à saúde, muitas vezes a equipe de enfermagem se  descuide do olhar 
holonômico, quer dizer de considerar a complexidade do todo. 
Na busca do entendimento sobre os conflitos que os enfermeiros vivenciam diante da morte, foi 
escrito um artigo que leva o título “A morte do idoso na percepção da enfermeira”, (LIMA  et 
al, 2008) onde alguns questionamentos sobre as experiências vividas por enfermeiros diante da 
morte de idosos sob seus cuidados puderam ser conhecidas.  Foi constatado na pesquisa que 
subsidiou o artigo, que os enfermeiros utilizam mecanismos de defesa diante da morte.  

Realizar uma visita a uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no DF 
deflagrou o interesse da realização deste projeto. Nessa visita foi observada a vida no asilo, se 
processou a interação com os asilados e com alguns elementos da equipe encarregada do 
atendimento a eles, colhidas algumas informações sobre o cotidiano ou rotina da ILPI e 
registradas as impressões da visita em relatório minucioso.  A partir daí surge a motivação de 
pesquisar a morte do idoso institucionalizado no imaginário dos seus enfermeiros e as 
conseqüentes  questões brotaram: 

- Quais são as imagens - que relacionadas entre si “pacotes com significações” 
(DURAND, 1989) formam uma constelação de imagens, o micro universo mítico, o imaginário 
destes profissionais diante da morte do idoso institucionalizado? Qual é a estrutura do imaginário 
dos componentes desta equipe? - O que nos informa esta estrutura a ser considerado na possível 
reorganização do asilo? 
Considera-se, à luz da teoria do imaginário de G. Durand, que se por um lado estes profissionais 
sofrem a pressão do meio, em um asilo, na ala destinada aos enfermos acamados, por outro lado, 
seus desejos e aspirações pessoais – pulsões vitais, latências internas e particulares precisam ser 
consideradas. Esta consideração de pólo interno e externo, de latências e patências, na sua 
simbiose dinâmica, é, como já foi dito, o que G. Durand denomina: “Trajeto Antropológico”. “É 
neste transitar dinâmico de pressões e pulsões, no ‘trajeto antropológico’, que encontraremos os 
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‘enxames de imagens’ (DURAND, apud Loureiro, 2004). As imagens são aglutinadas em um ou 
outro nó aglutinador, energia psíquica, em um ou outro Regime de Imagens: diurno ou noturno, 
expressando assim a estrutura. As imagens representacionais podem remeter a presença heróica, 
evidenciando a estrutura esquizomorfa ou heróica; eufemizando os perigos da morte e o medo do 
passar do tempo, trazendo à tona uma estrutura mística, antifrásica, ou ainda transitando de um 
ao outro nó simultânea ou diacronicamente, deixando ver uma estrutura disseminatória ou 
dramática “Do patente ao latente, transduzido pelo emergente, chega-se às profundezas do 
imaginário, às paisagens mentais”. (LOUREIRO, 2004, p. 16).  A pretensão é desenhar, com os 
dados míticos a obter, a paisagem mental, conhecer o universo mítico do grupo sujeito. 

 
Pretensões 
 

Por meio deste estudo pretendeu-se contribuir na ampliação do conhecimento acadêmico 
e desenvolvimento de trabalhos futuros sobre o tema. Possibilitou uma reflexão, um olhar, uma 
busca para a compreensão do sujeito idoso que precisa de atenção especializada e humana no 
final da vida. Atendimentos prestados na maioria das vezes, por profissionais de enfermagem 
que precisam estar preparados, conscientes de que está diante de um ser que teve uma história, 
uma forma particular de ver o mundo, uma vida repleta de imaginação e de um imaginário que é 
único.  

 
Objeto 
 
O objeto desta busca foi o asilo: uma  Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, do 
Distrito Federal. Neste trabalho integrado o olhar incide sobre a equipe de enfermagem que 
compõe, com os demais funcionários, cuidadores, dirigentes e idosos asilados, o universo do 
asilo, setores outros que outros pesquisadores estão descobrindo os respectivos imaginários em 
pesquisas também filiadas ao projeto IATO referido. 
  
Objetivo geral 
 

Identificar as representações imagético-simbólicas – o imaginário - de um grupo de 
profissionais de enfermagem, notadamente diante da morte de um idoso institucionalizado sob 
sua atenção, em uma ILPI do DF, com vistas a possível reparadigmatização e conseqüente 
reorganização da instituição, considerando a dimensão simbólica,  na busca de uma maior, ou 
melhor, qualidade de vida do idoso institucionalizado.  

Pretende-se oferecer sugestões de outras modalidades de atendimento a esta população 
idosa asilada.  

 
Parte-se do pressuposto que a sociedade convive com a morte e vive 
apesar e por causa da morte. A relação do ser humano com a idéia de 
morte faz a diferença na estrutura do seu imaginário e, 
conseqüentemente, na sua maneira de carregar o mundo, na sua postura e 
ação na vida, na profissão e no seu agir em geral. (Loureiro, 2007-2009). 
 

Com os resultados míticos obtidos na pesquisa IATO em geral e em particular neste 
projeto, oferecer-se-á dados simbólicos a serem considerados na reorganização do asilo, uma vez 
requerida pela instituição. 
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Objetivos Específicos 
 
- Utilizar o AT-9 com o grupo de profissionais de enfermagem do asilo que lidam com a morte 
destes idosos; 

- escutar profissionais de enfermagem sobre suas reações diante da morte de idosos 
asilado 

- identificar, nas falas dos componentes da equipe de enfermagem, as imagens 
relacionadas à morte dos idosos sob seus cuidados/atendimento; 

- levantar das falas e dos protocolos do teste AT-9 as representações mítico- simbólicas 
da morte no imaginário do grupo. 

- conhecer a estrutura do imaginário do grupo, relacionando-a com as ações e posturas 
dos componentes da equipe de enfermagem no asilo. 

 
População alvo da pesquisa 
 

Os sujeitos desta pesquisa em andamento, perfazem-se por sete (7) dos profissionais de 
enfermagem que compõem a equipe de saúde da ILPI em estudo. Os sujeitos da pesquisa se 
distribuem entre mulheres e homens, que possuem entre 23 a 50 anos. O tempo de atuação do 
grupo neste asilo varia de 5 meses a  14 anos.  O critério de seleção dos sujeitos da pesquisa 
deveu-se ao fato de pertencerem à equipe de enfermagem da instituição em pauta e que, portanto, 
lidam com a morte.  

Os sujeitos já foram contatados e a população se compôs por aqueles que aceitaram 
realizar o teste e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois da possível 
aprovação do projeto, os protocolos realizados pelos sujeitos  serão analisados conforme as 
teorias de base do mesmo. 

A ILPI em referência, fundada em 1980, com a finalidade de abrigar idosos 
desamparados, funciona com o atendimento de aproximadamente (119) idosos, entre os quais, 
mais ou menos cinqüenta (50) dependentes que necessitam de acompanhamento da equipe de 
enfermagem, ao lado de idosos em boas condições físicas que habitam blocos separados para 
homens ou para mulheres.  

 
Arquétipo Teste de nove elementos – o AT-9 - de Yves Durand 
 

Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por uma abordagem qualitativa com a 
aplicação do teste AT-9 (Arquétipo Teste de Nove Elementos).  

Yves Durand criou o AT-9 a partir da teoria do Imaginário de Gilbert Durand. O que se quer 
com a utilização deste instrumento - AT-9 - é a "obtenção de fatos simbólicos materializados por 
uma imagem (desenho) e um sentido (discurso) (DURAND, 1988, p. 47).  

Este instrumento tem sido utilizado em diversos trabalhos. Tem interesse de obter o 
conhecimento do imaginário; constitui um instrumento experimental para validar a teoria 
antropológica do imaginário - relacionada à existência das estruturas do imaginário -, de Durand 
(1989).   

Conforme descreve Loureiro (2004, p. 23) “O teste AT- 9 é composto por uma parte 
desenhada, uma parte escrita, um quadro síntese e de um pequeno questionário”. A partir de 
nove elementos arquetípicos o sujeito do teste é estimulado a realizar um desenho e uma pequena 
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estória deste desenho, onde os elementos queda, espada, refúgio, monstro devorador, algo 
cíclico, personagem, água, animal e fogo servem para motivar o discurso pictórico e semântico e 
revelam um significado mais profundo.  

Na primeira página do teste o sujeito da pesquisa deve preencher os dados de 
identificação: nome, idade, escolaridade, endereço, profissão e algum outro dado que se fizer 
imprescindível; na segunda página pede-se que se faça um desenho, que se imagine uma história 
que deve ser desenhada, com os estímulos arquetípicos explicados no cabeçalho da folha; na 
terceira folha é solicitado que se escreva a estória do desenho imaginado criado e finalmente na 
última página pede-se que responda a um pequeno questionário e preencha um quadro com as 
representações funções e simbolismos atribuídos, pelo sujeito-autor do cenário, a cada um dos 
nove elementos do teste. Deve ser utilizado lápis, não sendo permitido o uso de borracha e 
estipulado um tempo estimado em trinta minutos, que poderá se estender até o atendimento total 
do solicitado, conforme orienta Yves Durand (1988).  

Durand (1988) elaborou o arquétipo teste de nove elementos, como técnica de aplicação 
do método projetivo e, como psicólogo que é,  de possíveis estudos da personalidade. Nesta 
pesquisa o teste se limita à intenção de descobrir o imaginário, os micro universos míticos a 
formar o universo mítico do grupo de enfermeiros do asilo em pauta. O AT-9 resultou de 
experimentos para estudar a teoria das estruturas antropológicas, que compreende as criações do 
imaginário adquiridas entre o meio e indivíduo (o trajeto antropológico). Dividiu os universos 
míticos em: heróico, místico e sintético.  

Segundo o autor o universo heróico dispõe-se em torno de três elementos essenciais: o 
personagem, a espada e o monstro. O monstro tem a função de representar um perigo ou ameaça, 
que deverá ser combatido pelo personagem, que se valerá da espada. Os outros elementos 
integram-se a este cenário, reforçando a atitude heróica.  Durand (1988) admite categorias 
heróicas que hierarquizam esta atitude, como: super-heróico, heróico-integrado, heróico-impuro 
e heróico-atenuado ou descontraído, que considera as formas de combate ou fuga. A estrutura 
mística caracterizado pela acomodação, repouso, equilíbrio, harmonia e descanso, com o 
elemento refúgio que por vezes pode estar representando o perigo. O personagem não é herói e 
se comporta de forma que não mais existam as dificuldades existências. As estruturas místicas 
definem-se pela organização do espaço, com o refúgio privilegiado, e todos os outros elementos 
integram com coerência a estória. Esta estrutura admite também as categorias: supermísticas, 
místico-integradas, mística lúdica e místico-impuras. 
 O universo sintético que é a junção harmônica dos dois universos: heróico e místico, onde as 
estruturas, heróica e mística aparecem de forma simultânea – sincronicamente -  ou em tempos 
diferentes - diacrônicamente.  Segundo Durand (1988, p.102) “Nas construções pertinentes a este 
grupo, o personagem vive dois episódios existenciais sucessivos: vida pacífica e combate 
vitorioso contra um monstro agressivo e ou retorno a uma vida após um combate vitorioso”.   

Durand (1988) observa que há ainda as formas negativas em cada estrutura, explicitadas 
anteriormente. O universo da não estruturação diferencia os temas integrados dos qualificados 
como impuros devido a um problema de estruturação. Nas produções integradas há participação 
dos nove elementos enquanto que nas composições impuras, alguns elementos ficam 
inadaptados. O autor lembra ainda que nesta estruturação defeituosa haja as não-estruturadas 
verdadeiras e as pseudo-estruturadas. As pseudo-estruturadas correspondem a um desenho 
fragmentado parecido com uma não-estruturação, mas o discurso analisado mostra coerência 
mítica. As não estruturadas verdadeiras são compostas por um desenho fragmentado e discurso 
sem agrupar os elementos onde a coerência mítica não acontece.  
 “É um teste capaz de levantar/conhecer imagens individuais e grupais; permite evidenciar dados 
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profundos relacionados com a interferência externa e validar a teoria”. (LOUREIRO, 2004, 
p.23).  

O teste AT-9, com a participação dos profissionais da equipe de Enfermagem que fazem 
parte do quadro de funcionários do asilo, já se concretizou estando na fase de análise dos dados 
míticos obtidos. O Comitê de Ética da UCB aprovou a realização da Pesquisa IATO, na qual este 
projeto se vincula, a direção do asilo autorizou a sua realização naquele contexto asilar e os 
sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido a eles apresentados antes da 
realização do teste. 

 
 Desenvolvimento da pesquisa 
 
 O primeiro passo da pesquisa foi buscar dados teóricos associados aos temas: morte, 
imaginário, asilo, enfermagem e envelhecimento, ou seja, a revisão da literatura, com intenção 
de perceber aspectos fundamentais para o desenvolvimento do projeto e entendimento maior das 
temáticas abordadas. Assume-se a importância do contato do sujeito da pesquisa com o 
pesquisador. Desta forma os profissionais de enfermagem passam a pertencer à pesquisa e não 
apenas a participar da mesma sem um envolvimento necessário para se auscultar o imaginário 
dos mesmos.   

É relevante o esvaziar-se de qualquer tipo de preconceito diante de relatos e durante a 
aplicação do teste AT-9, para melhor entender e apreender com tais relatos orais e o expressado 
nos protocolos do teste. Ver neles as imagens consteladas que evidenciarão a realidade e o 
simbólico. 
 
Inicio de análise do protocolo AT-9 nº1 : um ensaio 
 
O sujeito-autor, no quadro do teste, se projeta em um homem heróico – “Herói” é a imagem 
como ele se representa. Representa o personagem com a espada e lhe atribui a função de “lutar 
pelo que quer”. A esquizomorfia aqui se evidencia, mesmo que negativa.  
 Na estória ele diz que o personagem decide “enfrentar seus medos e o monstro e age 
como herói”. Para isto ele se vale da espada, quer dizer do que “é para enfrentar o mundo”. Seu 
monstro parece ser a vida. 
 A estrutura heróica, localizada no regime diurno das imagens se caracteriza pelo  
enfrentamento, pelo não aceitação do pré-estabelecido. Assim o sujeito-autor desta dramatização 
inicia a estória imaginada, projetando-se no herói que, talvez gostasse de ser mas deixa aparecer  
“o homem solitário em seu refúgio”, o que poderá estar sugerindo estrutura mística, pois o 
homem está “dentro” do seu refúgio representado no quadro do teste, pela imagem da casa com 
função de “íntimo da pessoa” que ele simboliza como “meu tudo”. O refúgio,  o aconchego deste 
sujeito se caracteriza no seu íntimo, nas suas reflexões, que o levam a dizer que “não vê mais 
porquê continuar a viver”. A angústia se evidencia e faz pensar em um universo místico 
negativo, onde não há a vitória do personagem. Ele pensa na sua vida como um “catavento” no 
meio do nada e simboliza o elemento cíclico – o cata-vento -, como “tudo que vai e volta, 
qualquer ação!”. Nesta imagem percebe-se a possível presença de um imaginário com estrutura 
disseminatória. Como explicita Y. Durand (1988), o elemento cíclico representa quase sempre a 
estrutura sintética/disseminatória, - estrutura que G. Durand aponta na sua arquetipologia, 
baseado em Oufland (apud Durand, 1989, p 35). 
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 Após o rompante do heroísmo com a espada, o personagem volta ao seu refúgio (casa), 
indo depois ao topo da montanha, como se vê no desenho, de onde, mesmo com a espada na 
mão, e em posição ereta, que evidenciaria o heroísmo, ele se joga, “e assim tudo termina”.  
 A luta que ele trava é consigo mesmo e nela a morte sai vencedora. O elemento queda do 
teste, ele antropomorfiza (o homem) com função de “ não enfrentar” simbolizando o  pular”, o 
salto para a morte. 

O protocolo ainda carece de maior interpretação considerando os simbolismos presentes. 

 
 A Teoria do Imaginário de Gilbert Durand: apontamentos 
 
Gilbert Durand formulou a arquetipologia do imaginário e a apresenta na obra “As estruturas 
antropológicas do imaginário – introdução à arquetipologia geral (...)” (1989), uma apreciação 
arquetípica da imaginação. Explicita que o ser humano é dotado de uma extensa capacidade de 
formar símbolos em sua vida sócio-cultural. Inicialmente, seu mestre, Gaston Bachelard (apud 
Durand, 1989, p 38), concebeu quatro categorias do imaginário a partir da experiência humana 
com os elementos: ar, fogo, água e terra. Gilbert Durand, por sua vez desvia da matéria a 
formação que conduz ao imaginário e direciona à dinâmica corporal baseado na teoria 
reflexológica, estudada pelo psicólogo russo Vladimir Betcherev, que identifica a dominante 
postural, e a dominante de nutrição em recém nascidos. Posteriormente J.M. Oufland estudou o 
terceiro reflexo: a copulativa observada em rãs adultas no período do cio onde a dominante 
digestiva e o reflexo de movimento se combinam, conforme justificativa de Durand (1989, p. 
36):  

 
Se adotarmos a análise freudiana dos deslocamentos genéticos da libido, 
constataremos que originariamente esta rítmica sexual está ligada à 
rítmica da sucção e que há uma anastomose muito possível entre a 
dominante sexual latente da infância e os ritmos digestivos da sucção. O 
mamar seria também pré-exercício do coito. Veremos que esta ligação 
genética de fenômenos, sensório-motores elementares, encontra-se em 
nível dos grandes símbolos: os símbolos do engolimento têm 
frequentemente prolongamentos sexuais. 
 

Durand (1989) esclarece que seu método baseado nos gestos reflexológicos, os três grandes 
gestos dados pela reflexologia orientam a representação simbólica. O reflexo dominante de 
posição leva a criança a perceber a verticalidade e a insistir na postura ereta do corpo. A 
dominante postural engloba as matérias luminosas, visuais e separação, de purificação, 
simbolizada por armas, flechas (estrutura heróica/esquizomórfica). O gesto da nutrição ligado à 
descida digestiva, profundidade, água, caverna, taças e os cofres (estrutura mística/antifrásica). O 
terceiro gesto por gestos rítmicos, sexualidade e todos os representantes do ciclo como a roda 
(estrutura sintética/disseminatória). Portanto as três dominantes reflexas são malhas que vão 
integrar-se e formar o schème, a talagarça que forma o esqueleto dinâmico, o esboço da 
imaginação.  

A partir destas três dominantes resulta o princípio das estruturas antropológicas que se 
distribuem nos regimes diurno e noturno, o que foi comprovado, por Y. Durand com o teste AT-
9, de sua autoria (LOUREIRO, 2004).  
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Para Durand (1989) a formação do imaginário e consciência da angústia diante do tempo 
e da morte gera conseqüente e dispares reações: de luta (heróica), de eufemização (mística) ou 
ainda de conciliação entre as duas reações anteriores, ou seja: sintética/disseminatória ou 
dramática.  
Essa angústia estaria relacionada ao conflito vivido pelos homens (sapiens) no seu processo de 
vida, na tensão entre o sujeito e o mundo, um processo necessário para se adquirir uma 
consciência de si e uma consciência do mundo, a consciência da morte e do tempo que passa e 
conseqüentemente do envelhecimento. 
Durand (1989) registra em sua obra que por meio de uma troca incessante entre as pulsões 
subjetivas e as intimações objetivas se processa o trajeto antropológico. Explicita que esse trajeto 
é um caminhar reversível de dentro/interior para fora/exterior e de fora/exterior para 
dentro/interior, em que se instala a investigação antropológica do imaginário. Morin (2000) cita 
brecha antropológica onde a morte abre até a dilaceração total e se preenche com mitos e ritos de 
sobrevivência, muitas vezes exercida pela religiosidade e filosofias.  

Loureiro (2004, p.16) explicita que esse movimento entre interior e exterior é dinâmico e 
organizador com expressões de interações múltiplas; registra que os arquétipos se misturam, 
entrecortam e se agrupam resultando em imagens e suas relações, onde as estruturas simbólicas e 
regimes diurnos e noturnos se encontram interligadas. Durand (1989) relata que as constelações 
de imagens convergem em torno de núcleos organizadores, ou seja, de uma energia psíquica.  
Assim pode-se dizer que o imaginário é o que dá forma aos pensamentos, ele subjaz a estes e às 
ações do ser humano. 

 
Os regimes de imagens: Diurno e Noturno 
 
 Regime diurno das imagens 
 

O Regime diurno é caracterizado por uma percepção da passagem do tempo e do medo da 
destruição e de uma correspondente reação a essa percepção, na forma de fuga do tempo que 
destrói e da busca por uma vitória sobre o destino e a morte. A partir daí surgem os elementos do 
esquema ascensional e do esquema diairético como oposição à queda, trevas e elementos animais 
comparados com os gestos dos reflexos posturais: a verticalização, a visão e a libertação das 
mãos na postura vertical. No regime diurno das imagens situa-se a estrutura esquizomorfa e no 
regime noturno das imagens, localizam-se as estruturas: mística e sintética. E assim uma imagem 
que permite a compreensão do equilíbrio dessas polaridades é a pintura chinesa: Yang e Yin 
conforme cita Durand (1989, p. 91): “Dois símbolos que remetem respectivamente para os dois 
princípios sexuais constitutivos do universo: o Yang e o Yin”.  
Durand (1989, p.138) comenta que: “o regime noturno estará constantemente sob o signo da 
conversão e do eufemismo”.  
 
 Regime noturno das imagens 
 

Segundo Durand (1989) o regime noturno, que abriga as dominantes digestivas e 
copulativas, apresenta duas formações ou agrupamentos de imagens - a digestiva/mística que 
implica as matérias de profundidade: a água ou a terra cavernosa, utensílios continentes, taças e 
os cofres. É constituída por conversão e eufemismo; formada pela idéia de acomodação, 
aconchego, recipiente e envolvimento. A outra, a sintética/disseminatória, se representa por 
gestos rítmicos como na sexualidade, e é representada pela roda, a vasilha onde se bate a 
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manteiga e o isqueiro em que concilia as intenções de luta e de aconchego, que pode conter 
imagens que ao mesmo tempo expressam as duas outras estruturas (heróica e mística). 
Promovendo assim a síntese, a transformação e a ciclicidade, e a antífrase, em que as imagens 
ligam-se às dominantes: sexual e digestiva. 

Abaixo se registra o esquema elucidativo (Figura 1), fundamentado nas colocações 
efetuadas por Loureiro (2004), sobre a teoria do imaginário com suas estruturas e regimes de 
imagens, por sua vez propostas por Durand (1989).  

 
Enfermagem gerontológica  e  a tanatologia: ciência da morte 
 

Atualmente a enfermagem defronta com novos campos de oportunidades para a prestação 
de cuidados cada vez mais sofisticados. A relação de cuidado é acompanhada de uma troca de 
experiências vividas entre o cuidador e o ser cuidado, mas essa troca depende de crenças, valores 
e atitudes de cada um. O compartilhar requer o querer, a abertura para o outro, a valorização do 
ser humano que traz para o cuidado uma história de vida, de experiências e conhecimento.  

Devido a esse aumento da esperança de vida, surgem as doenças crônico-degenerativas, 
onde os cuidados paliativos passaram a ter um papel vital nos cuidados ao portador de doenças 
incuráveis na intenção de reduzir seu sofrimento. 

A convivência com idosos pobres e doentes, já em processo de morrer, cuidados pela 
equipe de enfermagem provoca uma profunda reflexão sobre as ações que desenvolvemos com 
pacientes e sua família. Py (2004) comenta que encontramos a compreensão do fazer ético no 
convívio com pacientes idosos, em processo de despedida da vida com seus corpos incapacitados 
e emudecidos. 

Burlá (2006) relata que com a doença em estágio avançado, sem possibilidades de cura, 
são aplicadas técnicas específicas que melhorem o conforto, mas que não interfira na sobrevida. 
Conforme lembra Pessini (2006) Dame Cicely Saunders a precursora dos cuidados paliativos ao 
orientar que quando se pensa que não há mais nada a fazer, quando a cura da doença não é mais 
possível, em que conceitua como dor total, isto é, a dor que vai além da dor física, isolamento 
social, sofrimento psíquico e espiritual que a doença provoca, são utilizados os cuidados 
paliativos que mostram que a morte não é um fracasso profissional e sim um processo natural e a 
vida continua até a chegada da morte, cabendo então aos profissionais de saúde propiciar uma 
morte digna.  

A qualidade de vida do paciente terminal é alcançada quando valorizamos a dignidade do 
paciente e resgatamos o sentimento de compaixão, tolerância e solidariedade com o outro. Em 
vários momentos é preciso negociar, assumir decisões e falar em defesa do paciente. Agir como 
defensor do paciente significa experimentar a alegria dos que se recuperam ou a tristeza e a raiva 
dos que não se recuperam e de seus familiares. Muitas vezes o paciente é ignorado ou tratado 
como criança. 

Conforme a teoria do imaginário explicita, a preocupação de toda pessoa é a angústia do 
passar do tempo e o medo da morte. A história humana pode ser contada de acordo com a 
sociedade que vivenciou a morte em diferentes períodos; diferentes tempos e espaços, pois a 
cultura influencia assim como são marcadas no tempo.  

Ariès (1977) historiador francês estudou a morte por 15 anos de sua vida. Segundo o 
mesmo, as mudanças de comportamento relacionadas à morte são muito lentas, com longos 
períodos de estabilidade. Segundo ele, nas sociedades primitivas, a morte era domada, Isto é, 
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pensava-se que o moribundo sabia que ia morrer. E ninguém morria sem ser avisado por alguém, 
por convicção ou pressentimento.  

Ariès (1977) relata que a partir do século XVIII, a morte se tornou dramática passando a 
ser encarada como se o homem tivesse sua vida roubada de si e de sua família, iniciando assim o 
culto aos cemitérios e luto exagerado colocando a família como personagem principal, quando 
não se temia a própria morte, mas a do outro. A partir do século XX, mais precisamente em 
meados de 1930, a morte foi se tornando um tabu, em que os familiares escondiam do 
moribundo sua real gravidade. E a morte se mudou para os hospitais. Burlá (2006, p. 1087 ) 
relata que “Neste processo tem surgido novas condições clínicas, específicas de pessoas mais 
velhas, e novas ‘formas de morrer”.   Já não se morre mais em casa, rodeado pelos amigos e 
parentes como outrora, mas no hospital, sozinho (ARIÈS, 1977). E os pacientes são condenados 
a internação por meses ou até anos de vida vegetativa, ligados a tubos e aparelhos, usados como 
instrumentos de desafio à morte.  A civilização ocidental passa então a esconder a morte, 
evitando falar sobre ela. Como conseqüência, a atitude mais adequada para lidar com a morte de 
um ente querido seria fingir que nada aconteceu, que nada mudou, contribuindo, dessa forma, 
para o medo diante da morte, do desconhecido. 

E o autor denomina essa representação da morte de morte invertida, por ocorrer uma 
inversão nas características da morte, nas quais ela necessita passar despercebida, não sendo 
mais considerado um fenômeno natural do ser vivo, e sim, um fracasso. Tal representação leva a 
uma negação, a uma não aceitação da morte e a uma falsa sensação de que viveremos 
eternamente, aumentando, assim, o medo diante da morte.  

Quanto aos familiares e amigos, não lhes é permitido sofrer em público. Beauvoir (1990) 
relata que com a desculpa dada pelos outros de que precisamos ficar sozinhos para lidarmos com 
a perda e se choramos e sofremos por muito tempo as pessoas nos orientam a procurar um 
psiquiatra.  

O homem rejeita a morte e preenche essa certeza com mitos que são pensamentos construídos 
pelo imaginário. Conforme Morin (2000) explica: o homo sapiens é acometido pela morte como 
se esta fosse uma catástrofe irremediável, que traz angústia e horror e assim ela é vista como um 
problema vivo. 

 

Teoria gerontológica e as Instituições de Longa Permanência para Idosos – 
ILPIs: asilos 
 

Se na maioria das vezes o envelhecimento é acompanhado por doenças crônicas e 
limitações físicas e cognitivas, o idoso e sua família passam por situações difíceis e pior ainda, 
quando esta família é pobre e tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde.   

 Kalache et al, (1987) observa que com o crescimento da população idosa no Brasil, há 
necessidade de que se tome consciência da questão social do idoso, que exige uma política ampla 
que pelo menos amenize a realidade daqueles que chegam a idades mais avançadas.  

O enfermeiro pode atuar de forma a melhorar a qualidade de vida no envelhecimento. 
Assim como a infância e a adolescência, o envelhecimento faz parte do nosso ciclo de vida, é um 
processo natural. É um processo inevitável e irreversível. 

Atualmente a busca por asilos surge como uma alternativa para as famílias de baixa renda 
ou para idosos que perderam seus vínculos familiares, não sendo correto culpar ou julgar 
abandono por parte da família por institucionalizar seu idoso. ILP - Instituição de Longa 
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Permanência é a tradução de Long – Term Care Institution, termo que qualifica os cuidados 
básicos oferecidos ao idoso institucionalizado.    
Os asilos surgiram por volta do século XV e XVI, que a princípio era um espaço de isolamento 
social para todos que fossem excluídos da sociedade como pobres, vagabundos, presidiários, 
prostitutas, crianças abandonadas, etc. Esses asilos situavam nas mesmas instalações físicas dos 
antigos leprosários da Idade Média. Inicialmente os cuidados e alimentos eram oferecidos pela 
igreja e depois se tornaram responsabilidade do estado (FOUCAULT, 1991). Posteriormente se 
tornaram asilos exclusivos para idosos que por qualquer razão não viviam em suas residências. 
(LEMOS e MEDEIROS, 2006). 

Pavarini e Neri (2000) afirmam que asilo é uma palavra que tem conotação negativa, se 
identifica com despersonalização, confinamento, desamparo. Por causa do tratamento indigno e 
despersonalizado de certas instituições, ficou difícil imaginar uma instituição de longa 
permanência como um lugar confortável e com tratamento digno. 

 Segundo Born e Boechat (2006) uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI) deve oferecer cuidados e ser um lugar para viver e satisfazer necessidades materiais, 
emocionais e espirituais, além de assistência à saúde, ou seja, uma ILPI deve ser uma moradia 
especializada, e sendo uma moradia deve lembrar uma casa e vida em família, móveis simples e 
ambiente acolhedor.  

 Os relatos apontados pelos profissionais de enfermagem sobre a rotina de cuidados e 
diante da morte de idosos asilados mostram impessoalidade e distanciamento por parte de quem 
trabalha no asilo aos sentimentos mais comuns para essa realidade, como o sofrimento e a dor 
além de sobrecarga de trabalho como mostram alguns recortes das falas em entrevistas no 
período anterior à aplicação do Teste AT-9: 

 

 “... a reação diante da morte é normal, a gente tem que aprender a diferenciar o 
emocional do profissional...” 

“Às vezes demora até uns seis meses pra morrer um idoso, outras vezes morre uns três 
na mesma semana ...” 

“... quando morre um idoso a gente age normal pra não deixar transparecer pros 
outros, senão vai prejudicar os outros... se ficar indiferente é melhor...” 

“... quando um idoso morre, eles vão lá e olham... e falam: Ah! É o fulano!  

“Não tenho mais nenhuma reação de choque, não. Se a gente for chorar por cada um 
que morre...” 

“È muito serviço pra fazer,  e as vezes é tudo ao mesmo tempo...” 

“ A gente tem que tá olhando o tempo todo, alguns são iguais a crianças, abaixam as 
calças e fazem xixi na frente de todo mundo...” 

 

Para conseguir trabalhar o profissional de enfermagem minimiza as suas angústias e 
medos, o que torna menos dolorosa sua aproximação e separação do idoso suscetível à morte.  
Conforme observa Born (2002) a morte deveria ser mais discutida e incluída no treinamento de 
profissionais de enfermagem de asilos.  A cultura brasileira não fala ou se prepara para a morte, 
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mesmo assim os profissionais de enfermagem de asilos, que cuidam de idosos doentes, convivem 
freqüentemente com a morte.  

 Diante desse quadro a que estão expostos tanto asilados quanto profissionais de 
enfermagem, vê-se a necessidade emergencial de se proporcionar aos mesmos, políticas de 
reorganização asilar, com destaque para os valores individuais e estratégias de se proporcionar 
maior humanização e amorosidade entre profissionais e idosos. 
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Fórum II 
 
 

Tecnologia, imaginário e des-envolvimento 
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O YouTube e as tecnologias do imaginário 
 

Cláudio Cardoso de Paiva (UFPB)  
 
 O trabalho que se segue consiste em parte de uma pesquisa, em moldes de uma 
antropológica da comunicação, e tem por objetivo contemplar o site de vídeos YouTube, 
observando como ali se processam novas experiências socioculturais interativas, além de 
promover o exercício das atividades lúdicas, sócio-políticas, estéticas e cognitivas. 
Especificamente enunciamos algumas tópicas que podem servir como um conhecimento 
aproximado da experiência cultura na era digital. 
 
O YouTube consiste num site de vídeos, um dispositivo midiático e tecnológico que revigora a 
experiência da interacionalidade, modelando um novo estilo de autonomia e independência 
audiovisual. Este dispositivo promove uma comunicação dialógica e interativa, que absorve 
compacta e transforma todas as mídias precedentes. Mas, sobretudo, o YouTube cria os meios 
para uma pequena revolução no mundo das artes audiovisuais e tecnológicas, na medida em que 
condensa as grandes invenções artísticas nas áreas do cinema, do vídeo e da música, e 
principalmente, na medida em que irradia novos processos cognitivos, estéticos, sensoriais e 
ético-políticos. Em suma, o YouTube, é parte integrante das grandes transformações em curso na 
paisagem sociocultural contemporânea, em que as mídias têm um papel preponderante. 
 
Convém notar, O YouTube significa algo mais que um simples avanço nos estágios da cultura 
tecnológica; sua importância reside no fato de atuar transversalmente na tessitura da expressões 
audiovisuais. Ou seja, forjando a convivência de todas as mídias. E simultaneamente, 
disponibiliza novos tempos e lugares para o diálogo e intersecção entre os produtos da arte, 
técnica, ciência, filosofia. Coloca no mesmo espaço as criações da pintura, fotografia, cinema, 
televisão, jornalismo, publicidade, apresentando novas modalidades de percepção, senso crítico, 
intervenção e criatividade. Assim, o YouTube libera um campo fértil para a atuação de artistas, 
estetas, pesquisadores e amantes em geral das artes audiovisuais. 
 
Contemplando a configuração de uma experiência midiática como os sites de vídeos, 
percebemos a ocorrência da passagem da cultura de massa ao que os pesquisadores têm 
chamado de cultura fractal (Baudrillard) ou pós-massiva (Lemos). Isto é, uma circunstância em 
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que os fragmentos da produção cultural se reproduzem, articulam-se e se disseminam em várias 
direções, permitindo o acesso dos usuários e cibercidadãos movidos pelos mais diversos 
interesses e expectativas. 
Além de simples efeitos eletrônicos, numéricos, digitais, os sites são feixes de luz sobre as 
dimensões ocultas, esquecidas ou pouco evidentes da vida cotidiana. 
Trata-se, enfim, de uma hipermídia que pode ser apreciada sob ângulos diferentes: como vetor de 
uma “cultura da virtualidade real”, que cria várias redes de afeto e sociabilidade (Manuel 
Castells); como vetor de uma “árvore do conhecimento”, que irradia uma vigorosa “inteligência 
coletiva” (Pierre Lévy)  
 
Circunstâncias comerciais, socioculturais, econômicas e políticas. 
 
O YouTube é produto de uma megacorporação, mas nasce sobretudo da pesquisa, invenção e 
criatividade; é programado para gerar o lucro no mundo do entretenimento, mas escapa às 
limitações mercadológicas, pela sua potência comunicante, sensorial e cognitiva; sua força de 
atração advém das bases lúdicas, sensoriais e publicitárias, e principalmente do desejo dos 
cidadãos do mundo ligados nas ondas sonoras, imagéticas e musicais. 
Este dispositivo tecnológico surge de uma razão lúdico-investigativa, que, pelas vias óticas, 
sonoras, sensoriais, não cessa de gerar conhecimento. O seu público-alvo é a “geração 
ponto.com”, mas sua grande virtude consiste em reunir as expressões do arcaico e o 
ultramoderno. Tudo isto configura antropologicamente um fenômeno explicado por Deleuze, na 
obra Le pli (1988), apreciado por Calabrese como o neobarroco (1999) e por Maffesoli como 
uma barroquização do mundo (1990). 
 
Cartografias da tribalização digital 
 
O gesto de clicar sobre as palavras eletrônicas coloca em sintonia uma vasta comunidade de 
internautas-cidadãos, dispersos no mapa-mundi do ciberespaço, um lócus adequado para a 
instalação das tribos urbanas, conforme indicam McLuhan, Maffesoli, André Lemos, entre 
outros. 
Em verdade, o YouTube atua como um vetor de importantes transmutações na dita “cultura do 
espetáculo” (Debord). Diríamos que no ciberespaço não há mais distinção entre palco e platéia. 
Os personagens cedem lugar aos avatares. O conceito de representação - fundamental no tempo 
forte das artes e saberes analógicos - cede lugar, na era digital, à imagem conceitual de 
simulação, em que os seres e coisas do mundo cyber pulsam para além da cultura do espetáculo. 
 
Nasce um novo espírito científico 
A compressão de vários suportes midiáticos e audiovisuais, a convergência de distintas 
formações culturais, as interconexões da fala, escrita, impressão, audiovisualidade, tudo isso 
exige a paciência de uma nova epistemologia, um outro discurso, um “novo espírito científico”. 
Na hipermodernidade, agita-se um “bios midiático” (Muniz Sodré, 2002), uma estranha forma de 
vida gerada pelos processos tecno-comunicacionais, que solicita novas leituras, distintas do 
cogito cartesiano. Logo, chegam, em boa hora, as obras dos pensadores do ciberespaço, trazendo 
as bases para uma reflexão em termos do que poderíamos chamar episteme.com. 
 
As estratégias de construção do site YouTube 
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As categorias de vídeos do YouTube resultam das pesquisas de opinião e mercadologia. E a 
palavra mercado além do sentido econômico, funcional, tem um sentido orgânico, social e 
simbólico. O mercado é o lugar dos fluxos, das trocas simbólicas, dos contratos e intercâmbios 
socioculturais. Tem, portanto, um lado que extrapola a obsessão da lucratividade. A ordenação 
das palavras e a vontade enciclopédica do YouTube 
 Relembrando Michel Foucault [1966], em sua bela introdução para o livro As palavras e 
as Coisas, “Este texto cita uma certa enciclopédia chinesa onde está escrito que...” os links se 
dividem em... ...“animais”, “ciência e tecnologia”, “educação”, “entretenimento”, “esportes”, 
“filmes e desenhos”, “humor”, “instruções e estilo”, “música”, “notícias e política”, “pessoas e 
blogs”, “veículos”, “viagens e eventos”. 
 
A nova (des)ordem organizacional do ciberespaço 
Uma organização aparentemente desconexa, que reflete a natureza tecnosocial contemporânea. 
Uma dispersividade com seu próprio princípio reordenador. Um estágio da arte que se revela por 
meio de uma intuição enciclopédica. Efêmero, provisório, mutante, responde às demandas de 
saberes e fazeres cotidianos.  
 
Mediações e sistemas de resposta no uso do YouTube 
O YouTube atende às expectativas dos internautas e cidadãos da “terra-pátria” digitalizada. É um 
eficiente “sistema de resposta” (Braga, 2006), e atua como um poderoso feedback. Os seus links 
sugerem idéias aos internautas que, de retorno, realimentam a própria cultura das redes.  
 
Entradas, atalhos e conexões coletivas 
A configuração visual, gráfica e semiológica do Youtube é povoada de entradas, atalhos e 
conexões. Uma rede aberta às intervenções coletivas. Uma modalidade inédita de autogestão dos 
processos midiáticos  
 
Redes de sociabilidade nas comunidades virtuais 
Modos de classificação das seções-links no domínio das comunidades virtuais do YouTube: 
“Comediantes”, “Diretores”, “Gurus”, “Músicos”, “Parceiros”, “Patrocinadores”, “Sem fins 
lucrativos”. 
Com efeitos temos aqui critérios de classificação que expressam modalidades de fluxos e redes 
de sociabilidade, em que interagem várias tribos e comunidades de interesse, o que reflete – por 
sua vez - novos modos de cognição, afeto e sensorialidade 
Os vídeos disponibilizados no site consistem em imagens especulares do real, forjando uma 
aparente desordem hipermidiática, que funciona como um espelho, similar à organização 
tecnosocial cotidiana, e essa desordem virtual implica na formação de novos reordenamentos 
estéticos, políticos e socioculturais 
Os sites e blogs – no fim das contas – são eficientes infovias para a pesquisa, informação e 
conhecimento. Não podemos deixar de notar que tudo isso acarreta o retorno da escrita, no 
contexto da cultura midiática.  
Tem-se aqui um acesso livre e a partilha global das notícias. O blog do YouTube atua como uma 
ferramenta de comunicação interativa, e – de algum modo – estabelece os termos para a 
formação de uma matriz hipertextual do webjornalismo.  
 
A mídia digital e a complexidade cognitiva 
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O YouTube mexe com as dimensões sensoriais, estéticas e cognitivas. Pode atualizar o sistema 
educativo tradicional e as práticas institucionalizadas da escolarização. Pode-se aprender usando 
o YouTube: em casa, em sala de aula, na lan house, no cybercafe, na conexão com os grupos e 
diferentes comunidades 
A ambiência virtual também educa pois envolve processos mentais, sensíveis e intelectuais. O 
YouTube ativa a cognição por meio da sensorialidade 
 
Uma mutação radical nos espaços e tempos sociais 
As redes formam um eficiente campo de produção de conteúdos, mas a sua maior virtude é o seu 
aspecto interativo, que promove as sociabilidades. Os sites de vídeo antecipam as condições 
técnicas e semiológicas para um acontecimento tecnológico e social sem precedentes 
 
O riso da praça pública digital 
O YouTube promove uma simulação do real, revelando a alteridade, a parte imprevista e 
perturbadora da cultura,através do riso bem humorado, crítico, libertário, mas também do riso 
grotesco, perverso e desestabilizador. O youtube também significa a cultura do spoof, a paródia. 
O Videotrash representa grande parte da cultura do “spoof” na Internet. 
O YouTube exibe modalidades de uma poética tecnológica, paródias e críticas de outros 
produtos midiáticos, como a TV, o cinema e a publicidade (Erick Felinto) 
O império do grotesco. O kitsch, “a parte maldita”, a estranheza da cultura midiática, uma 
“comunicação do grotesco” (Muniz Sodré) 
A interface da comunicação & cultura como “o império do grotesco” (Raquel Paiva e Muniz 
Sodré) 
Estética do “mau gosto”, na literatura, nas artes plásticas, no cinema, na televisão e no 
ciberespaço 
 
O YouTube e a censura 
O vídeo de Daniela Cicarelli: invasão da intimidade, polêmica, sensacionalismo,  
As mídias e a cultura do espetáculo. Ética e controle da informação no campo das novas mídias. 
Censura sobre a comunicação digital  
 
Os poderes do horror. O enforcamento de Saddam Hussein 
“Terror midiático”, grotesco, escatológico 
A atração do mal: um novo estilo de espetacularização, banalização da morte flagrante do 
voyeurismo contemporâneo.  
Abjeções na cultura da audiovisualidade total  
 
O Youtube põe a nu a elite do ovo podre. 
Socialities atiram ovos podres nos pedestres. Uma expressão canhestra do Brasil e o grotesco dos 
abismos sociais. Desvios na formação sociocultural e política. Falta de ética e irresponsabilidade 
na conduta das elites. Tiranias da vida privada e transtornos da via pública. Transformações no 
espaço público: do espaço público burguês ao espaço público digital (Arendt; Habermas; Sennet) 
 
O humor corrosivo na telinha do YouTube 
Grupo de teatro paulista Terça Insana faz a sátira dos costumes urbanos. O riso como saída dos 
“medos líquidos” (Bauman). Desmontagem das verdades narcísicas da sociedade midiatizada. 
Digitalização das artes minimalistas do besteirol 
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As charges animadas do desenhista Maurício Ricardo 
Sátira política, dos costumes urbanos, das celebridades. Focalização das zonas de tensão da 
cultura. O riso sarcástico do YouTube contaminando as velhas mídias, que atualizam os seus 
conteúdos humorísticos nacionais 
 
Tapa na Pantera com Maria Alice Vergueiro 
Uma peça de teatro do absurdo na internet. O êxtase e a sátira dos alucinógenos. Revelação 
original dos jovens videastas. Representação humorada dos desvios clínicos, políticos, jurídicos 
e socioculturais. Resgate de um ícone da dramaturgia nacional. A migração da cyberarte para 
outros nichos midiáticos (jornais, revistas, televisão). 
 
A história e a diluição do tempo no cotidiano das artes digitais 
Um outro modo de se escrever a história, o passado e o presente das imagens.  Intersecção de 
imaginários e temporalidades distintos. 
Muito além da era do rádio, o tempo da TV e o século do cinema. Conexões imprevistas na 
hipermídia. YouTube: assimila o vigor e a efervescência no cenário cultural midiatizado. 
 
Oralidade & cultura tecnológica 
Conexões da oralidade e tecnicidade. Desafios atuais das culturas latino-americanas. O 
fenômeno das interculturalidades. Exercícios do Ver (Barbéro & Réy). Interculturalidades 
digitais e latinas. A Guerra das Imagens. De Cabral a Blade Runner. (Serge Gruzinsky). No 
fundo das aparências. Por uma ética da estética (Maffesoli) 
 
Da ficção televisiva à ficcionalidade digital 
A ficção audiovisual nas hipermídias. Elementos de ficcionalidade e vida cotidiana. Imagens e 
sons das culturas latinas midiatizadas. Emergência da ficção digitalizada. O passado recente dos 
audiovisuais na internet 
 
Da televisão aos sites e DVDs. 
A teledramaturgia nos vídeos e DVDs. Atualização da interface entre a ficção e história. Anos 
Dourados, Anos Rebeldes, O auto da Compadecida,  
Hoje é dia de Maria, A Pedra do Reino, Queridos Amigos, Capitu 
 
O tempo redescoberto pelas mídias digitais 
A infância da cultura audiovisual. Seriados televisivos, desenhos animados: 
Flash Gordon, Perdidos no espaço, Túnel do tempo, Os invasores, Os Flinstones, Zorro, Os 
Jetsons, Jeannie é um gênio e A Feiticeira. Nacos do “tempo redescoberto” nas páginas virtuais 
 
Memórias afetivas e sentimentais do cinema mundial 
Os filmes cult ao alcance dos cinéfilos e pesquisadores. Chaplin, Nosferatu, Metrópolis, Os 10 
mandamentos, 007, 2001 uma odisséia no espaço, Sem Destino e Tempos modernos na cultura 
das redes. Memórias ficcionais do breve século XX 
 
Relíquias da cultura audiovisual e do cinema brasileiro 
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Documentários e ficcionalidades nacionais. Limite, Bye Bye Brasil, O pagador de promessas, 
Terra em Transe, Macunaíma, Dona Flor e seus Dois Maridos, Aruanda, Ilha das Flores, Nós que 
aqui estamos esperamos por vós 
 
As novas mídias, a terceira idade e os processos educacionais 
As novas mídias podem levar a terceira idade, os seniors, os pedagogos e os intelectuais - 
educados pelas matrizes culturais tradicionais - a adotarem uma estratégia de comunicação mais 
interativa com as novas gerações. 
 
I-MIRROR. Admirável mundo novo digital 
Artista chinesa Cao Fei, nick China Tracy. Uma ciber-instalação no Second Life  
Um site de conversação e relacionamento. Inspirações estéticas de uma especialista 
Reflexão sensível sobre a vida digital. Relacionamentos pós-humanos. Experiências simuladas 
dos avatares. O espírito renascentista de uma arte multimídia. Criação dos personagens, 
produção dos cenários, diálogos e conversações. Produção da trilha sonora e a instalação no 
website Second Life. Documentário machinímico em camara digital. Na Bienal de Veneza de 
2007  
 
Para concluir 
O YouTube ajuda a entendermos a formação da cultura audiovisual e tecnológica recente. Serve 
como lugar de encontro incomum entre o virtual e o atual, o histórico e o ficcional, o ancestral e 
o emergente. Consiste num produto cultural e comunicacional radicalmente novo, mas já em fase 
acelerada de transformação e... rápido desaparecimento 
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Referências videográficas 
Daniela Cicarelli 
http://www.youtube.com/watch?v=KdvnyAfDvos 
Saddam Hussein 
http://www.youtube.com/watch?v=KdvnyAfDvos  
A elite do ovo podre 
http://www.youtube.com/watch?v=MqkpTkWpYqs  
Charges de Maurício Ricardo 
http://www.youtube.com/watch?v=-rDGkA0aQos  
Grupo teatral paulista Terça Insana 
http://www.youtube.com/watch?v=0_AEhhdo6xE 
Tapa na pantera 
http://www.youtube.com/watch?v=KdvnyAfDvos  
China Tracy – Artista chinesa Cao Fei 
 
 
Cachorro, Homem e Sangue: Possibilidades estéticas do grotesco na série 
fotográfica Fantasia de Compensação 

Elane Abreu de Oliveira293 (UFPE) 
 
 
“Uma boca desmesuradamente rasgada pertence a uma pessoa voraz, cruel, louca e ímpia. Os 
cães têm igualmente a boca rasgada”. Adamantios 
 
 Ao defrontar-me com imagens berrantes de um homem-cachorro (cachorro-homem 
também seria uma denominação válida) no catálogo artístico do 45º e 46º Salões de Artes 
Plásticas de Pernambuco, a palavra vinda à mente foi apenas uma: grotesco.  Daí, então, caber 
refletir, neste artigo, sobre este adjetivo que pronunciei como um possível juízo de valor das 
imagens que vi. Imagens estas que chocam ao primeiro olhar por serem cruéis, causarem horror e 
espanto, e, por seu realismo, suscitarem a leitura de que o que está nas fotos corresponde ao que, 
de fato, aconteceu ao cachorro e ao homem: ambos foram costurados e formaram um só corpo. 
 Depois deste primeiro momento do choque qualificado de “grotesco”, de apreensão da 
obra pelo olhar – que, sabemos, é histórico, resgata experiências anteriores -, veio à tona, mais 
uma vez, uma reflexão que tem se repetido a cada visita a exposição de artes visuais ou mesmo a 
cada olhada em catálogos artísticos: será que, nas artes visuais contemporâneas, prescindimos de 
um texto-legenda do artista que carregue o sentido dado por ele à obra? Muitas vezes, ao ler 
esses textos, sinto-me ainda mais angustiada, pois, na maioria das vezes, ou não entendo ou sou 
deslocada a um universo muito particular do artista, que torna ainda mais distante uma 
compreensão da sua criação. Neste ponto, preciso concordar com Bourdieu (2001), quando fala 
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que o campo artístico e intelectual é separado do “povo”, da compreensão vulgar, por 
necessidade de proteger-se diante do mercado e legitimar a especificidade do seu campo. Como 
espectadora de obras das artes visuais contemporâneas, sou mais “povo” que “intelectual”. 
 Ao mesmo tempo em que as explicações dadas pelos artistas, muitas vezes, não 
justificam um sentido artístico, as obras dão abertura às diferentes apropriações ou, para usar um 
termo de Umberto Eco (1993), “mensagens poéticas” que desvelem sentidos por si mesmas. É 
neste enfoque que pretendo fazer uma apropriação da obra de arte - que, no caso, trata-se de uma 
série de imagens fotográficas, manipuladas digitalmente, expostas no Museu de Arte 
Contemporânea de Pernambuco - ao relacioná-la ao universo grotesco. Com base no livro 
Império do Grotesco (2002), de Muniz Sodré e Raquel Paiva, aproximarei ou distanciarei do 
grotesco as imagens fotográficas do trabalho Fantasia de Compensação (FIG. 1 e FIG. 2), do 
artista Rodrigo Braga, e também, discutirei sobre a formação e os efeitos do gosto estético.  
 

 
FIGURA 1 – Fantasia de Compensação, Rodrigo Braga (2004) 
 
 

 
 
FIGURA 2 – Fantasia de Compensação, Rodrigo Braga (2004) 
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Não tenho a pretensão de discutir eticamente a arte a partir deste texto, mas sim, de abordar o 
fenômeno do grotesco historicamente, trazendo-o para o presente e formulando, a partir dele, 
uma reflexão crítica sobre a produção imagética e artística. Para este intento, assumo minha 
posição de observadora da obra em questão, fazendo uso aqui e ali dos meus próprios 
julgamentos, sejam eles considerados astutos ou superficiais pelos que movimentam o mercado 
da arte atualmente. 
 
1. O gosto pelo belo, o feio, o homem e o animal 
Para os gregos e romanos, havia uma combinação ética entre belo e bom e, a partir deste 
princípio, categorizavam os tipos de belo (belo harmonioso, belo efetivo, dentre outros). Para 
Platão, por exemplo, o belo é idéia, origem de simetria ou proporção. Desproporção indicaria o 
mau, o feio. Aristóteles, na mesma linha de raciocínio, considerava o belo como qualidade 
positiva das coisas, seja social, perceptiva ou moral. A beleza era tida como harmoniosa, 
idealizada. 
Conforme Sodré e Paiva (2002), é com Kant, na Modernidade, que o belo se torna valor apenas 
estético. Ele designa objeto de prazer universal (racionalidade do entendimento) e desinteressado 
(sem a mediação do conceito).  O gosto seria a atitude estética que coloca o indivíduo como 
capaz de desfrutar, ter prazer e atribuir valor a uma obra de arte. Estes juízos de valor, muitas 
vezes, estão em torno da beleza que se contempla no objeto. No entanto, a despeito desse 
desinteresse do belo para Kant, a cultura barroca – percebida em alguns movimentos modernos – 
se volta para uma finalidade prática (política) da beleza. 
O feio, freqüentemente associado ao “mau”, não é simples contrário do belo. Ele também tem 
sua qualidade positiva. Daí, ter-se a possibilidade de alguns objetos causarem repulsa ou 
estranhamento e não serem necessariamente feios, como os perfis humanos com aparência de 
animal de Da Vinci e as fotos de trabalhadores de Sebastião Salgado. Segundo Sodré e Paiva 
(2002), o que não é necessariamente feio, mas causa esse estranhamento, pode ser o grotesco. 
Grotesco este visto na relação entre homem e animal, típica do barroco. 
Embora a desarmonia e a desproporção fossem algo abominável para Platão e Aristóteles, a 
identificação entre homem e animal é muito antiga em mitos, fábulas e sistemas morais. Essa 
identificação, muitas vezes,  
 
...passa pela referência ao excremento como metáfora para o rebaixamento frente a valores tidos 
como excelsos ou para uma radical ausência de qualidades (consciência moral, sexualidade 
civilizada, alimentação regrada, máscaras identitárias, etc.), isto é, ‘o grau zero da condição 
humana’. (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 21-22).  
 
Em Fantasia de Compensação, não se tem excrementos, mas o sangue aparece nas fotografias 
como líquido proveniente da mutilação do corpo do animal, possível motivo de horror produzido 
pela obra. A associação do corpo humano ao do animal é clara, o que causa a impressão de 
ambos se terem submetido aos efeitos cirúrgicos corporais. No entanto, é obtuso qualquer tipo de 
“rebaixamento de valores”. Cão e homem, na realidade, manipulados apenas digitalmente 
(costurados através de computação gráfica, como revela o artista no catálogo da exposição), 
formam um só corpo, mas são expostas as diferenças corporais nesse processo: só o animal 
mostrado teve suas partes cortadas na realidade, como mostra a imagem (FIG.3). E isto, para 
muitos que vêem, pode vir a ser feio, cruel. 
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FIGURA 3 – Fantasia de Compensação, Rodrigo Braga (2004) 
 
A analogia entre homem e animal é antiga. A fisiognomia, por exemplo, era um saber que 
pretendia extrair um conhecimento moral sobre o homem por meio das aparências físicas, que foi 
muito utilizado por gregos e latinos. Associar o corpo humano a formas animais, próprias às 
fisiognomias, é ação presente na Idade Média, quando, por meio do Islã e da astrologia, os seres 
de caracterizações híbridas (homem-leão, homem-cavalo etc) se difundem em imagens e na 
literatura. 
Entendida por alguns como “variante grotesca do barroco”, a transgressão possui, em geral, 
forma chocante, de forte heterogeneidade. Na sua forma pictórica, a animalidade é transgressora 
como se vê em Da Vinci, Ticiano, Della Porta, Rubens, dentre outros. “São figurações que 
transgridem de um modo ou de outro as fronteiras entre natureza e cultura ou entre os reinos 
animal e humano” (Idem, Ibidem, p.23). Esta forma é bastante acolhida na arquitetura, na 
escultura e na pintura. 
Assim como no barroco, o corpo tem muita evidência nas manifestações grotescas. No entanto, 
de maneira diferente do barroco, o grotesco não tem intenção de elevação, de restauração da 
razão clássica. O grotesco é catastrófico, mesmo que esta catástrofe funcione dentro do limite de 
repetições previsíveis, que respeitam seus padrões. “Trata-se de uma mutação brusca, da quebra 
insólita de uma forma canônica, de uma formação inesperada”. (Idem, Ibidem, p.25). Daí parecer 
mais pertinente, conforme os autores, considerar a variação grotesca da transgressão de 
maneirista e não de barroca, já que o maneirismo é um estilo transicional entre arte renascentista 
e barroca, quando a Europa Ocidental vive um momento de crise em seus cânones, no século 
XVI. Exemplares deste momento, podemos ver as figurações insólitas de Giuseppe Arcimboldo, 
em que flores, animais, frutas, objetos dão forma a figuras humanas (FIG. 4). 
 

 
FIGURA 4 - Homem-peixe, de Giuseppe Arcimboldo 
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As fotos de Fantasia de compensação causam a sensação de estranhamento da heterogeneidade 
das formas, que, como vimos, é uma característica da variante grotesca do maneirismo - que é a 
transgressão -, assim como coloca o corpo como elemento em evidência. Tem-se nas fotos um 
exemplo de que a analogia fisiognômica entre homem e animal é ainda presente nas artes 
visuais, no entanto, não com o fim explícito de extrair comportamentos morais do homem por 
sua aparência animalesca. A tônica dessas imagens não é o grotesco catastrófico, uma vez que 
não há uma ruptura canônica em jogo – hoje o que seria canônico em matéria de arte? -, mas o 
feio ou o grotesco em sua caracterização desarmoniosa, apenas.  
 
2. Grotesco com riso ou não? 
O vocábulo “grotesco” parece atravessar os tempos, mas sua origem etimológica vem do italiano 
“grotta”, que quer dizer gruta, porão. Na Itália, no final do século XV, o porão de Nero foi 
escavado, assim como outros lugares subterrâneos, e os achados nessas escavações eram 
ornamentos estranhos, em forma de vegetais, caracóis, abismos, dentre outros, que caíram no 
gosto de artistas daquele tempo. Essas formas fantásticas se espalharam em diversas formas 
arquitetônicas e objetos do século XVI na Europa Ocidental. 
O pensamento ético cristão, contudo, condena as manifestações grotescas, por combinarem, de 
maneira monstruosa, elementos humanos, animais e vegetais. Essas deformações não poderiam 
existir na realidade, então não poderiam ser sustentadas. Daí as manifestações absurdas, 
grotescas, serem destinadas ao universo onírico. A impossibilidade de ser “real”, concreto, 
coloca o grotesco como ligação à fantasia, aos sonhos. E esta ligação, muitas vezes, presta-se não 
só à avaliação estética da obra de arte. 
 
Sempre associada ao disforme (conexões imperfeitas) e ao onírico (conexões irreais), a palavra 
grotesco presta-se a transformações metafóricas que vão ampliando seu sentido ao longo dos 
séculos. De um substantivo com uso restrito à avaliação estética de obras-de-arte, torna-se 
adjetivo a serviço do gosto generalizado, capaz de qualificar – a partir da tensão entre o centro e 
a margem ou a partir de um equilíbrio precário das formas – figuras da vida social como 
discursos, roupas e comportamentos (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.30). 
 
No trabalho em questão, as imagens fotográficas de Fantasia de Compensação, o grotesco pode 
estar a serviço do gosto generalizado, que, como citado acima, não se restringe à qualificação de 
obras de arte, o que reforça a elasticidade do conceito ao longo do tempo.  O realismo das 
fotografias manipuladas digitalmente para o alcance do intento artístico coloca em cheque as 
possibilidades das tecnologias a serviço da estética. Em outras palavras, o fantasioso “cachorro-
homem”, por algum momento, se concretiza na aparência das imagens. Os efeitos tecnológicos 
sobre a obra, assim como os procedimentos cirúrgicos realizados para sua composição, são 
elementos que participam ativamente na formação de um julgamento de valor, ou seja, do gosto. 
Como categoria estética, o grotesco é apresentado apenas no século XIX, na introdução da peça 
Cromwell, de Victor Hugo. Sodré e Paiva (2002) apontam que, nesta introdução, Hugo tem 
como assunto de interesse a comicidade das formas populares de sarcasmo e diversão, abrindo as 
portas para o ingresso do grotesco na esfera culta da estética. Ele demonstra a pretensão em 
romper com o “bom gosto” clássico e, para isso, rejeita a distinção entre os gêneros literários, 
nega a unidade dramática e ressalta o grotesco como importante ao drama. Com tom 
provocativo, Hugo deixa clara a proposição de uma mutação estética, em que as formas 
simbólicas passadas perderam o vigor. 
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O dramaturgo, então, adota o grotesco como categoria estética que reinterpreta, de forma culta, a 
espontaneidade popular. Legitima esta nova forma de interpretação afastando-a do pensamento 
“pagão” e aproximando-a do passado “cristão”. E justamente por fundamentar seu combate à 
estética neoclássica sob os mesmos pilares de legitimação desta estética - como o mito e a 
religião -, Hugo é criticado. “O grotesco hugoliano é cristão”. (Idem, Ibidem, p.43). O feio existe 
paralelo ao belo, o grotesco no reverso do sublime. Foi o século XIX que garantiu a esse 
grotesco um terreno de confronto de posições estéticas fincadas no passado. Hugo partira da 
celebração do “disgusto” ou mau gosto, que já pairava no espírito do tempo. 
A Commedia dell’arte, originada na Itália do século XV já espalha na Europa a mistura dos 
elementos eruditos com elementos de fantasia e diversão das classes populares. Sem rigor ao 
formalismo dos autores, era possível que os personagens (arlequim, colombina) se utilizassem do 
improviso para encenar situações do momento. Desta forma, quando o grotesco é visto como 
acepção estética que inclui a diversão, o riso, sua existência não é datada com o texto de Victor 
Hugo, nem com a Commedia dell`arte, e também não coincide com sua origem etimológica. O 
grotesco, como categoria estética, pode ser identificado antes mesmo de ser denominado como 
tal, já que o campo da estética não se reduz ao da arte e tem sua extensão  ao um campo social, 
além da obra. Exemplo desta atemporalidade estética é perceber que figuras e narrativas 
mitológicas antigas já mostravam situações escatológicas que suscitavam o riso.  
As fotografias de Fantasia de Compensação não incorporam a veia cômica do grotesco. Em 
nenhum momento, é divertido olhar para as imagens. Piedade, medo ou horror talvez sejam as 
sensações mais comuns experimentadas por quem é espectador da obra. No entanto, se o 
grotesco até hoje funciona como possível categoria estética, à serviço do gosto dentro e fora da 
obra, há quem possa qualificar, sim, as imagens desta série fotográfica como grotescas, de 
repente por analogia a alguma situação vivida fora do campo da arte. 
É inerente ao grotesco o “trânsito estético” ao longo do tempo, ou seja, ele pode estar presente 
em diferentes formas simbólicas (uma encenação, um filme, a vida real etc). Essa característica é 
uma das que determina a existência de uma categoria que se pode vir a ser chamada de categoria 
estética. Embora não tenha uma conceituação teórica clara, uma categoria estética pode ser 
entendida como a combinação organizada dos diferentes efeitos artísticos produzidos pela 
criação do artista. Ou seja, ela parece ser mais do domínio de quem observa a criação do que de 
quem a realiza (o próprio artista), já que nela está imbutida também o afeto do espectador, que 
formará o seu gosto, seu julgamento. Ela funciona como mecanismo de enquadramento do gosto, 
em que operam motivações sensoriais, morais e estéticas. 
Sodré e Paiva (2002) apontam três planos para definir uma categoria estética: a criação da obra, 
os seus componentes e os efeitos de gosto no contemplador. Como componente da obra, os 
autores mencionam o “equilíbrio de forças”, entendido como a estruturação dos elementos da 
obra por equilíbrio ou desequilíbrio entre as forças que nela interagem. Dentre os efeitos de 
gosto, destacam a “reação afetiva” (emoções, como piedade, horror, riso) e o “valor estético” 
(julgamento de valor, resultante do equilíbrio ou desequilíbrio da obra).  
 
Essa combinatória organizada (e não uma simples mistura) é o que se pode chamar de categoria 
estética, ou seja, um sistema coerente de exigências para que uma obra alcance determinado 
gênero (patético/trágico/dramático,cômico/grotesco/satírico) no interior da dinâmica da produção 
artística (Idem, Ibidem, p.34). 
 
Disgusto, grotesco, mau gosto são expressões que atestam a ampliação do conceito de gosto 
estético. Nietzsche, como aponta Sodré e Paiva (Ibidem, p.48), destaca o disgusto fisiológico 
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como experiência de poetas e artistas. “Não mais a ‘bela alma’ livre e idealista, apoiada em seus 
bons sentimentos pessoais, mas o indivíduo em sua realidade visceral, que inclui, literalmente, as 
vísceras e seus produtos, como excrementos e urina”. As afecções corporais são o que Nietzsche 
mais valoriza ao fundamentar o mau gosto. Freqüentemente associado às partes baixas do corpo, 
o parentesco corporal entre homem e bicho é visto como uma referência grotesca nos mitos, nas 
artes, na literatura. 
Nas imagens que são alvo desse trabalho - as do cachorro-homem possivelmente grotesco -, o 
parentesco corporal entre homem e bicho é evidente. No entanto não há alusão às partes baixas 
do corpo. Se há algum elemento visceral nessas imagens, é o sangue proveniente do corte 
cirúrgico do cachorro. E se isto vale para alguma identificação com o mau gosto apontado por 
Nietzsche, emerge do horror ao sangue ou, em outras palavras, da visão dolorosa, que não tem 
nada de bela e idealista.  
Justamente por ter similitudes a outras categorias, com um pouco de patético, de trágico, de 
cômico, de satírico, o grotesco ainda hoje inquieta as consciências e, em muitas de suas 
manifestações, temos dúvidas se estamos ou não tendo experiências fielmente grotescas. A partir 
de uma experiência duvidosa como esta, que Kayser vai empenhar quinze anos em estudos para 
formular sua teoria sobre o grotesco. Depois de observar, no Museu do Prado, obras de 
Velazquez, Goya, Bosch, dentre outros, Kayser se questiona se está ou não sendo afetado por 
sensações grotescas.  
A teoria do grotesco de Kayser consistiu em investigar a constante tragicômica, que se repete ao 
longo da História sob formas diferentes. Em linhas gerais, sua proposição consistia em 
identificar essa constante em três níveis: a “criação”, em que o grotesco pode assumir formas 
fantásticas, absurdas, horroríficas ou satíricas; a “composição”, em que o monstruoso é o aspecto 
constante no grotesco, seja sob formas humanas, animais ou vegetais; e os “efeitos”, em que o 
espetáculo grotesco não se resume ao monstruoso, mas tem necessidade de suscitar “efeitos de 
medo” ou de riso nervoso, caracterizando uma sensação de estranhamento e absurdo. 
Percebe-se, então, que o grotesco a que Kayser se refere pertence ao universo de valoração típico 
das obras de arte canônicas. Sua concepção se aplica à análise da iconografia oficial, em que 
perduram valores ditados pelas “pessoas de gosto” – termo de Umberto Eco (1993). O medo e o 
riso nervoso, por outro lado, reforçam os efeitos da sensação de estranhamento já citada 
anteriormente como característica do grotesco. Essa classificação de  Kayser influencia 
visivelmente os planos de conceituação da  “categoria estética” proposta por Sodré e Paiva. 
Para subsidiar ainda mais uma possível definição do grotesco, os autores recorrem à teoria do 
grotesco de Bakhtin. Diferente de Kayser, Bakhtin não limita o grotesco aos produtos da cultura 
oficial (cânones das obras de arte). O realismo “grotesco” deveria levar em consideração as 
festas populares (como o carnaval) e o rebaixamento (“aproximar as coisas da terra”). Neste 
caso, o grotesco independe da obra de arte. Pode estar presente nas mais diversas manifestações 
sociais. 
 Bakhtin finca sua análise, principalmente, no “realismo grotesco” que ressalta a importância do 
“corpo grotesco” como corpo social. Tem presença no “corpo grotesco” a subversão, a crítica 
aos valores dominantes, em que a mistura de elementos é permitida. O carnaval, como fenômeno 
contrário ao da ordem burguesa, é central em sua obra, onde o corpo assume a metamorfose e 
pode libertar-se da hipocrisia burguesa dos padrões sociais. “Diferentemente do corpo definitivo 
e acabado, nos termos do cânone clássico, o corpo grotesco presta-se à metamorfose e à mistura, 
ensejando uma ‘bicorporalidade’ em que os elementos se alteram e se encadeiam aos 
seguintes...” (Sodré e Paiva, 2002, p.59). 
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O grotesco, para Bakhtin, aparece como experiência da lucidez da consciência e “...é quase 
sempre o resultado de um conflito entre cultura e corporalidade” (Idem, Ibidem, p.60). 
Neste sentido, a concepção de grotesco de Bakhtin é menos conservadora que a de Kayser, pois 
além de valorizar a cultura popular no entendimento do grotesco, reflete sobre a ruptura cultural 
com a tradição, ou seja, um despertar da consciência para a existência do “popular”.  
 O “corpo grotesco”, híbrido e metamórfico, exterioriza seus instintos, derivados da sua 
animalidade. Desta forma, em um só corpo, habita o homem - que deseja e é contido pela ética e 
a cultura – e o animal – que é instintivo e biológico. Balzac, no século XIX, comentou 
justamente esta associação de humanidade e bestialismo, propícia do carnaval. No mesmo 
sentido, Freud comenta sobre a “pulsão de morte”, em que a diferença entre humano e não 
humano é abolida. 
 Até aqui, conseguimos perceber que o ponto em comum entre os vários pontos de vista 
sobre o grotesco é a tensão limítrofe entre o homem e o animal, a que os autores acrescentam 
uma manifestação risível. “Grotesco = Homem # Animal + Riso” (Idem, Ibidem, p.62). Segundo 
eles, esta manifestação risível aparece em decorrência do rebaixamento de valores, sobre o qual é 
interessante esclarecer que “...não é um riso qualquer. É uma espécie de algum modo associada 
ao Mal, ou pelo menos ao que não se afigura como política e moralmente correto, capaz de 
redundar em crueldade – característica ao mesmo tempo humana e animal” (Idem, Ibidem, p.62). 
Em resumo, o riso comparece no grotesco como uma perturbação de um sentido estabelecido das 
coisas, uma inquietação, que vem a demonstrar uma sensibilidade que ameaça a idealização 
excessiva (seja de representações ou comportamentos). “Pelo ridículo ou pela estranheza, pode 
fazer descer ao chão tudo aquilo que a idéia eleva alto demais” (Ibidem, Ibidem, p.39). No 
grotesco, a ordem natural das coisas é, de alguma forma, transgredida. E esta quebra, esta 
desordem, é manifestada em um riso politicamente incorreto do espectador. 
Não há, na série fotográfica Fantasia de Compensação, nenhum efeito risível. As fotos, neste 
sentido, não são grotescas segundo Sodré e Paiva, justamente por não trazer o riso aliado ao 
estranhamento, ao horror. Podemos considerá-las grotescas, talvez, segundo a teoria de Kayser, 
já que apresentam formas horroríficas como “criação”, o monstruoso sob forma 
humana+cachorro como “composição” e o medo como “efeito”. E, para Bakhtin, apenas por seu 
caráter de metamorfose corporal. Mistura essa não de valores populares aos burgueses, mas 
apenas do corpo como matéria (homem+cachorro). Desta forma, o conceito de grotesco possível 
de se aplicar à série, dentre os estudiosos do grotesco apontados até aqui, continua tendendo ao 
que é restrito aos cânones da iconografia oficial, sem se apoiar no riso, necessariamente. 
 
3. Gosto, grotesco e Fantasia de Compensação 
Uma retomada na discussão sobre o gosto é necessária para que possamos atentar para a 
abordagem do grotesco já citada, que é a do “adjetivo a serviço do gosto generalizado”.  Vimos 
que o gosto participa daquilo que se vem a chamar de categoria estética e que esta se presta à 
avaliação não só das obras de arte, mas da valoração de situações até mesmo cotidianas, da vida 
real. Não é por acaso que exemplos qualificados de “grotescos” vão parar na TV, no rádio, nos 
jornais, no cinema, nas ruas, e, também, nas conversas com o vizinho. 
Estas diversas formas simbólicas – encenadas ou vividas – são suscetíveis do julgamento do 
“grande público”, como também, das pessoas que pertencem a um grupo privilegiado, como os 
intelectuais e artistas. Estes julgamentos, visivelmente, serão distintos. É para essa distinção que 
Bourdieu (2007) chama atenção, em seu estudo sobre o gosto.  Segundo ele, as diferentes 
posições no espaço social equivalem a diferentes disposições estéticas. O gosto, então, classifica 
os distintos sujeitos sociais, os quais fazem distinções entre belo e feio, distinto e vulgar. 
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Fantasia de Compensação, desta forma, pode receber diferentes olhares, julgamentos de gosto, 
de pessoas de diferentes disposições estéticas. Certamente, a obra, em uma conversa entre 
artistas e intelectuais, deve ser suficientemente “intelectualizada”, e aqui me ponho como 
pertencente a este grupo. O acesso à educação, ou seja, o pertencimento à academia, sobretudo, 
comparece como uma distinção de gosto.  Ao ser foco de uma análise neste texto, a obra já 
ocupa um lugar privilegiado (não que seja minha intenção tirar proveito disso). 
As distinções sociais pelo gosto ou pelas disposições estéticas é o que faz Umberto Eco 
diferenciar o grande público, detentor do gosto vulgar, das pessoas culturalmente abastadas, 
“pessoas de gosto”. Para definir o mau gosto, dependemos do juízo das “pessoas de gosto”, diz 
Eco (1993). Pessoas estas que têm acesso à cultura oficial, dos cânones clássicos, e que 
pertencem a um grupo privilegiado socialmente que forma o gosto erudito. Este grupo se 
distingue fortemente de um grupo popular ou “vulgar”, em que o acesso à cultura oficial é  mais 
escasso.  
Este processo distintivo dos gostos está aliado, segundo Bourdieu (2001), a um processo de 
conquista de legitimidade cultural dos campos dentro do mercado de bens simbólicos. Há um 
esforço histórico dos campos para protegerem-se diante do mercado e demarcarem seus 
territórios de reconhecimento cultural, legitimidade. Separar o que é intelectual do vulgo, aquilo 
que é produzido por um “gênio criador” do “povo”, é uma estratégia de legitimação eminente do 
campo de produção erudita. Tanto, que o fracasso de público é “bom” para legitimar essa 
erudição. É um indicador do desnível entre os princípios que regem o campo artístico e 
intelectual e os que o “grande público” aplicam às produções artísticas. Quanto mais entendido é 
por seu grupo (pares-concorrentes) de produção erudita, mais específico e poderoso se torna. 
A consagração de determinados gostos, incluso os artísticos, apóiam-se em instâncias de 
reprodução e conservação. As instituições de ensino e a família são exemplos dessas instâncias 
com função de reproduzir os códigos da percepção e da apreciação, já que, para se constituir um 
gosto, uma disposição estética, é necessária uma decodificação específica. Bourdieu (2001 e 
2007) aborda com minúcias o papel destas instâncias, no entanto, para este artigo, é importante 
destacar o papel dos museus na conservação do gosto. A respeito deles, Bourdieu (2001, p.117) 
comenta: “... os museus por exemplo, que têm a seu cargo a conservação do capital de bens 
simbólicos legados pelos produtos do passado e consagrados pelo fato de sua conservação...”. 
Por suas sanções simbólicas, o museu, assim como o sistema de ensino e a academia, têm 
capacidade para consagrar “...um gênero de obras e um tipo de homem cultivado...” (Ibidem, 
p.119).  
Em outras palavras, basta estar no museu para tornar-se objeto cultural. E ao voltarmos ao objeto 
em questão neste artigo, a série Fantasia de Compensação, selecionada e exposta no Museu de 
Arte Contemporânea de Pernambuco, podemos considerar o animalesco, o monstruoso e até 
mesmo o grotesco e suas variantes como gêneros ou gostos ainda possíveis de serem legitimados 
na arte contemporânea, seja como componente da obra ou mesmo como juízo de valor. Esse 
juízo de valor, que, para o criador da obra, pode ser distinto do observador, é formado, também, 
por princípios éticos (culturais), que vêm à tona ao visualizarem as imagens.  
O museu, ao mesmo tempo em que dá suporte cultural ao objeto artístico em questão, autoriza os 
possíveis julgamentos que ali tomarão forma no público em geral e expõe seu próprio 
julgamento artístico ao abrir espaço para obras deste gênero. A autoridade e o julgamento do 
espaço museológico, no entanto, não garantem a conservação do gosto por muito tempo. Em 
tempos de arte contemporânea, a força e a durabilidade de um estilo ou opção artística no espaço 
do museu estão à mercê de um mercado simbólico em constante mutação, inclusive no gosto.  
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4. Para concluir 
Fantasia de Compensação, em sua apresentação de imagens aberrantes do homem-cachorro, 
permite exemplificar, visualmente, no estudo do grotesco, um dos pontos em comum nas 
diferentes formulações teóricas a respeito do fenômeno ao longo do tempo: a analogia do homem 
ao animal. As imagens, como visto, por não suscitarem necessariamente o riso, não 
correspondem ao que Sodré e Paiva (2002) equacionam como a “fórmula” para o grotesco: 
Grotesco = Homem # Animal + Riso. No lugar do riso, a obra poderia acrescentar dor, horror ou 
medo. Por isso, as imagens parecerem corresponder mais exemplarmente ao grotesco formulado 
por Kayser, em que o medo, e não só o riso, pode aparecer como efeito suscitado pela obra. 
Sodré e Paiva, ao tentarem estipular uma taxonomia para os diversos modos de apresentação 
(gênero) e expressão (espécie) do grotesco, deixa-nos ainda mais em dúvida quanto ao 
enquadramento do possível grotesco visualizado em Fantasia da Compensação.  Entre os gêneros 
“atuado” e  “representado”, as imagens pertencem a este último, por estarem em suporte 
imagístico - a fotografia. Já a identificação de sua espécie (expressão), é duvidosa, uma vez que 
entre “escatológico”, “teratológico”, “chocante” e “crítico”, as imagens só não estabelecem 
associações claras ao último. 
Quanto ao reconhecimento do grotesco enquanto categoria estética, nota-se uma fusão de 
sentidos ao longo do tempo, o que permite, hoje, ter seu campo de aplicação cada vez mais 
estendido aos diferentes suportes midiáticos e experiências cotidianas. Embora a sua origem 
teórica tenha se dado na esfera dos cânones, com Victor Hugo, a mistura de elementos eruditos 
com populares ganha espaço na discussão estética culta. A teoria do grotesco de Bakhtin 
exemplifica isso quando leva em consideração o carnaval como expressão do “corpo grotesco”, o 
da mistura, em uma ruptura cultural da tradição. 
Já a oposição kantiana entre gosto “apenas estético” e gosto comum, ao preservar as fronteiras 
entre prazer puro (sublime) e prazer “fácil” (acessível pelos sentidos), é enfraquecida  ao 
pensarmos que é próprio de uma categoria estética a combinação organizada dos componentes da 
obra, as emoções e os efeitos de gosto no espectador. O próprio “trânsito estético” de uma 
categoria afirma sua circulação tanto em produtos de consumo comum (TV, rádio, jornais), 
quanto em obras de arte. O grotesco, desta forma, está a serviço do gosto generalizado, não se 
reduz a juízos de valor somente de obras de arte.   
Neste sentido, qualificar Fantasia de Compensação de grotesca é uma manifestação possível do 
gosto. Mesmo que esse gosto pareça não ter fundamento e seja simplesmente do nível das 
sensações, como Kant condena. Bourdieu (2007), quando pesquisa o gosto nas classes populares, 
constata que a fotografia, por exemplo, é julgada pela função da coisa representada, ou seja, o 
valor dado a elas é pela capacidade informativa do seu conteúdo, pela correspondência do seu 
significante ao seu significado. Julgamentos “funcionais” ou literais como esses também podem 
ter sido feitos, de repente, por quem viu Fantasia da Compensação. 
Para concluir, volto a uma dúvida inicial sobre a apreciação incompreensiva das artes visuais 
contemporâneas: será que, por não ter compreendido ou não ter identificado nenhum fundamento 
plausível ao ver as imagens de Fantasia de Compensação, é que me propus a fazer este artigo? É 
possível que sim. Baudrillard (1997, p. 111) parece corroborar para esse pensamento: “A arte 
contemporânea tira partido dessa incerteza, da impossibilidade de um juízo de valor estético 
fundamentado, e especula sobre a culpa daqueles que não entendem nada, ou que não entendem 
que não havia nada a entender”. 
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Museu, reserva de museu, do conjunto de todas as imagens passadas e possíveis produzidas pelo 
homo sapiens sapiens. (GILBERT DURAND, Campos do Imaginário) 
 
  
 Ao cotejar alguns manuscritos culinários conventuais de algumas congregações religiosas 
de João Pessoa-PB durante o século XX, compreende-se estar diante de um tesouro que 
sobreviveu à ação do tempo há várias décadas. São registros de cozinha que contém histórias 
individuais - das freiras -  e coletivas - das congregações religiosas. 
 Gilbert Durand, no livro Campos do Imaginário, aponta que o museu das imagens foi 
banido das filosofias progressistas devido a iconoclastia do Ocidente - doutrina que se opõe ao 
culto de imagens. As receitas contidas nos manuscritos culinários conventuais podem ser 
compreendidas como museu porque retoma “todas as imagens passadas e possíveis” produzidas 
pelas irmãs através das escrituras dos cadernos de receitas. São receitas mágicas repletas de 
sabor e cuidados com a saúde que refletem e refratam o imaginário das congregações religiosas. 
 Estes manuscritos culinários de páginas frágeis, escritas com a caligrafia da segunda 
metade do século XX, representam a retomada do interesse por estes cadernos de receitas 
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antigos, preservados por décadas nas casas das irmãs que se espalham pelas ruas da cidade de 
João Pessoa.  
 A história demonstra que cada época possui “seu vocabulário que não é destinado 
unicamente à transmissão de imagens mentais mas constitui norma intransponível de conduta 
grupal”, pois as palavras “governam, distinguem, dividem, quando se estratificam em leis 
normativas, criadas pelo costume, gerado pela palavra norteadora (CASCUDO, 2004, p. 341). 
Analisando alguns períodos históricos, percebe-se que a Igreja Católica denomina a gula como 
um pecado capital, logo, os jejuns, abstinências e os prazeres da mesa devem ser evitados 
constantemente. Cascudo (2004, p. 343) sinaliza que a Idade Média, foi o período dos 
“devoradores insaciáveis - os glutões - e o Renascimento foi a “revolução culinária pelas 
especiarias, frutas, modos de condimentar carnes e peixes”. 
 Os colégios religiosos da Paraíba como o Santa Rita em Areia -PB - cidade do brejo 
paraibano - na década de 60 e o Colégio Nossa Senhora da Luz em Guarabira - cidade do brejo 
paraibano - na década de 50 dedicavam-se ao ensino da Arte de Cozinha às suas alunas através 
de uma disciplina chamada “Educação para o lar”. Segundo Cascudo (2004, p. 355), “quando 
uma senhorita faz curso culinário sabemos que o Brasil cotidiano está ausente da aprendizagem. 
Pratos russos, alemães, ingleses, suecos, franceses, são as ‘constantes’”.  
 Os manuscritos culinários conventuais pessoenses determinam outro lado, diferente do 
sinalizado pelo ensino da arte culinária dos colégios religiosos. As receitas dos cadernos das 
freiras revelam uma narrativa do cotidiano das congregações religiosas femininas. E essa 
narrativa do cotidiano pressupõe o envolvimento das religiosas e grupos não religiosos que se 
beneficiam dessas práticas e acrescentam suas experiências culturais. 
 As escrituras das irmãs missionárias Capuchinhas de São Francisco de Assis possuem 
como suporte orgânico papéis costurados com linha em um caderno tipo álbum. O papel 
apresenta como dimensão 25 cm de comprimento x 17 cm de largura x 3 cm de profundidade 
com os documentos anexos, sem eles a profundidade torna-se 2cm. O papel é pautado e não 
possue numeração, sua forma é retangular pequena. O manuscrito culinário tem como aspectos 
gerais algumas formas antigas, códice e alguns documentos anexados.  
 O manuscrito culinário foi escrito por duas irmãs - Irmã Anísia (in memoriam) e Irmã 
Penha. Mas, ao longo dos fólios percebe-se outras letras que deram suas contribuições na 
constituição desse códice. Algumas receitas sinalizam o local e a data em que foram escritas 
como “Itapipoca, 17/03/1977”. A maioria das receitas culinárias foram escritas na cidade de João 
Pessoa - PB, mas como foi exemplificado anteriormente, várias receitas foram trocadas ao longo 
do tempo. Foram utilizados os seguintes instrumentos para a escritura das receitas culinárias: 
canetas nas cores azul, preta, vermelha, verde e  lápis grafite. 
 O códice das irmãs Capuchinhas foi fabricado através de folhas que compõem um 
caderno tipo álbum, capa dura, costurado com linha e reforçado na lateral com tecido marrom. O 
códice possui vários documentos acessórios - receitas avulsas -. Não possui um sistema de 
numeração. As dimensões e o formato dos documentos avulsos variam. A superfície é lisa e 
pautada. Alguns fólios são completamente utilizados, todo o espaço do fólio é aproveitado. O 
texto das receitas é disposto com o título da receita centralizado e a descrição da receita na linha 
seguinte; não são feitas margens nos fólios, toda a superfície do papel é ocupada. Alguns fólios 
apresentam elementos fora do texto como “assinatura”, “devolvido”, “data”. A maior parte das 
receitas foram escritas apenas na frete do fólio; pouquíssimas foram escritas no formato 
frente/verso. Há ainda uma disposição especial nos dois primeiros fólios do códice: pequenos 
fólios de uma caderneta foram colecionados e colados nesses fólios contendo seis receitas 
culinárias. 
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 As receitas foram copiadas com caneta-tinteiro, canetas e a lápis. Algumas delas 
apresentam alguns erros de cópia e algumas vezes são corrigidas pelas irmãs que as redigiram, 
outras vezes não há essa correção; como pode ser percebidas variantes de uma mesma palavra 
em uma mesma receita. O manuscrito possui como signos auxiliares “fim”, “sirva quente” e 
como signos funcionais receitas de comidas salgadas e de comidas doces. Apresenta também 
alguns signos convencionais como “sirva quente”,   “rosbife a Inglesa pode ser adornado com 
purê”, entre outras. Os conteúdos das receitas variam em comidas salgadas como carnes, aves e 
em comidas doces como cremes, bolos, pavês. Essas categorias foram identificadas a partir da 
descrição e classificação das receitas culinárias. O manuscrito possui muitos elementos anexos 
como outras receitas guardadas dentro do caderno, embalagens de ingredientes, orações 
religiosas etc. Algumas receitas apresentam uma escritura rápida como “grude” - as irmãs nem 
concluem a receita -, queijo catupiri, nhoque de maizena, pudim de tapioca Cololo, entre outras. 
Há também seis fólios em branco. Há um total de quarenta e cinco fólios manuscritos. Há 
receitas escritas e descartadas - riscada - como “Bolo de Castanhas de Cajú”. 
 O manuscrito culinário é um pouco decorado. Na capa apresenta duas imagens - uma das 
imagens é uma criança em oração e a outra é o telhado de uma casa e vários anjos sobrevoando-
o. A criança está olhando esta imagem em oração, justificada pelas mãos infantis sobrepostas. E 
um dos anjos observam o Senhor Jesus acima do telhado. As receitas foram registradas com 
canetas de várias cores e a lápis grafite. No interior do caderno não há imagens coladas. Há 
outros fólios colados no manuscrito proveniente de outros suportes manuscritos. A forma geral 
das receitas é constituída pelo título e em seguida a descrição dos ingredientes e modo-de-fazer 
como um texto único. Em relação as cores, o caderno possui a capa verde-escuro e os fólios na 
cor sépia evidenciando a marca do tempo histórico. Há o registro de letras diferentes, mas todas 
as letras são cursivas. O elemento figurativo do manuscrito  é composto pelas imagens da capa. 
 Os fólios são costuradas por linha. A capa foi costurada e reforçada com tecido marrom 
colado na lateral do manuscrito. Os elementos anexos estão no interior dos manuscritos. 
 As receitas dos manuscritos culinários circulavam entre as irmãs quando pretendiam fazer 
algo especial, quando queriam receitas dos lugares que visitavam como “Itapipoca” e “Antonio 
Diogo” no Ceará, quando liam nas propagandas que circulavam na época como “Maisena”. O 
destino do códice é fixar as receitas culinárias das irmãs e preservar essa memória. O manuscrito 
está aparentemente conservado, mas, percebe-se a presença de alguns agentes destruidores dos 
fólios como perfurações, bolor (marcas da ação do tempo), microorganismos. Apresenta também 
fólios rasgados e fólios faltando. Alguns fólios foram numerados pelas escribas. As letras das 
receitas são diferentes. Algumas receitas apresentam uma caligrafia trêmula, característica de 
pessoas idosas e outras receitas sinalizam outras escribas.  
 As escrituras das irmãs missionárias de Jesus Crucificado estão registradas em um 
caderno com espiral, sem capa. As folhas possuem a cor sépia e a letra apresenta-se na cor azul 
de uma caneta esferográfica. Há manchas de bolor presentes na folhas do caderno, marcas da 
ação do tempo. As páginas são totalmente aproveitadas e numeradas pela autora. As folhas são 
pautadas. A maioria das receitas são manuscritas. Algumas foram recortadas de revistas. Outras 
de propagandas das marcas: Sazon, Leite Moça. Há também folhas em branco. No final do 
caderno há um índice das receitas. Este manuscrito possui como dimensões: 22,5 cm de 
comprimento, 16 cm de largura e 2 cm de profundidade. As letras das receitas são diferentes. 
Algumas receitas apresentam uma caligrafia trêmula, característica de pessoas idosas. 
 Os inventários dos manuscritos das congregações religiosas “Capuchinhas” e “Jesus 
Crucificado” apontam receitas como Pudim Rui Barbosa, Bombinha da vovó, Banana nevada, 
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Suspiros dourados, Beijos de freira, raivas, sonhos, melindres, suspiros, saudades, toucinho-do-
céu, papo de anjo, casadinhos, entre outras.  
 De acordo com Câmara Cascudo (2004, p. 302), quando as ordens religiosas foram 
dissolvidas, a doçaria abria seus esplendores nos conventos, masculinos e na maioria femininos, 
sussurrando nomes que eram confissões, apelos, críticas, murmúrios de queixas: bolinhos de 
amor, melindres, raivas, sonhos; os que traziam aromas de cela mística de freira: beijos de freira, 
toucinho do céu, papo de anjo... 
 Para as freiras, cozinhar e fazer certos tipos de comida eram características funcionais. 
Não era exclusividade dos conventos as confecções de certos tipos de comida. A doçaria 
conventual - bolos, doces, pudins, cremes, biscoitos, compotas - podiam ser vendidos nas 
próprias casas das congregações. “As freiras tinham mais tempo, tarefa obrigacional, material 
utilizável, destinação mais vasta e os paladares d’aqueles que recebiam às grade suntuosas, 
davam os agradecimentos em palavras mais estimuladores para o aperfeiçoamento dos artífices 
monarcais”. (CASCUDO, 2004, P. 303). 
 Os manuscritos das irmãs missionárias Capuchinhas e Jesus Crucificado apresentam os 
cuidados com a alimentação como forma de manter o equilíbrio da saúde. Receitas muito 
sofisticadas não aparecem, é como se os votos professados pelas irmãs - pobreza, castidade e 
obediência - estivessem sempre presente.  
 Percebe-se também o envolvimento das irmãs nos horários das refeições “colégio e 
convento têm, nos refeitórios, um poder aglutinante e unificador de altíssima importância. É um 
elemento dispersador da verticalidade individual, problema da sujeição coletiva. Comer junto é 
imanar-se”. (Cascudo, 2004, p. 351) 
 A congregação das irmãs missionárias Capuchinhas selecionaram receitas como - Doce 
de goiaba, Balas de café, Doce de leite, Compota de Abacaxi, Compota de Ameixas Pretas, 
Compota de Banana, Compota de Cajú, Geleia de Ameixas Pretas, Geleia de Tangerina, Geleia 
de Tomate, Quindim de Côco, Botafogos, Olho de Sogra, Bombons de Chocolate, Beijo, 
Brigadeiro, Pavê Napoleão, Delicia de Abacaxi, Licor de abacaxi, Bolo de tapioca Colombo, 
Bolo marmore de claras, Bolo Baiano, Bolo Marisa, Colchão de Noiva, Pão-de-ló Economico, 
Bolo Eletrico, Bolo de Côco, Bolo de Gerimum, Toucinho do Céo (Bôlo), Bolo de Laranja, entre 
outras receitas - que representam o imaginário dessa ordem religiosa, cuja origem remonta ao 
ano de 1899, quando em Alto Alegre, Barra do Corda, interior do Maranhão, estabeleceram-se as 
Irmãs Capuchinhas de Gênova, para educar cristãmente de modo especial as pobres meninas 
selvagens, que habitavam aquelas florestas (Relatório de Dom Roberto Castellanza á Santa Sé de 
04/02/1920). Na cidade de João Pessoa, na segunda metade do século XX, a atuação das 
capuchinhas dá-se mediante a caridade com os mais necessitados no tocante a assistência social e 
tem-se na comida uma atividade didática capaz de envolver e desenvolver os mais necessitados. 
 As receitas do manuscrito da congregação de Jesus Crucificado possuem como dicas de 
saúde: 
1. Cure-se com remédios caseiros 
2. Purificação do Sangue 
a) ao levantar 
 - meio copo de suco de limão puro (não tomar nada pelo espaço de 1 hora) 
b) jejum matinal: 
 - tomar, de meia em meia hora, meio copo dágua 
c) às 10 horas - tomar 1 copo de suco de ervas (confrei, folha de batata, tansagem, couve, etc) 
d) Almoço 
 -  verduras cruas (repolho, alface etc.) 
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 - raízes - cebola, beterraba, nabo, ou tomate, pimentão, chuchu, etc. 
Tempero: limão, alho, oleo doce, gergelim torrado e moído 
e) Lanche - 1 fruta 
f) Jantar: sopa de legumes ou banana amassada com aveia ou germe de trigo 
g) à noite: um colher de mel com água 
3.Pomada milagrosa 
1 punhado de folhas de espirradeira 
1 folha de confrei 
Fritar com banha de galinha até ficarem bem secas 
Retirar as folhas e colocar 1 quadradinhos de cera de abelhas na gordura ainda quente. Mexer 
bem p/ derreter a cera e levar até ficar cremosa. 
4. Alho sativo (p/ pressão alta, gripe, etc.) 
250 grs. de alho 
½ litro de álcool 
Deixar em infusão durante 10 dias. Coar. 
Tomar 5 gotas por dia. 
5. Para colesterol 
- Juntar sementes de laranja 
 - Depois de secas, moer, pisar ou bater no liquidificador e peneirar p/ tirar as cascas 
Tomar 3 vz ao dia 1 colherinha de pó, durante 40 dias. 
2 - Colocar em pedaços a beringela de molho na água e tomar 2 vz ao dia. 
3 - Bater no liquidificador 
Pedacinhos de beringela  
Suco de laranja 
Tomar em jejum, um copo. 
6. Para amebas 
Hortelã miúdo (sumo) 1 colher de café 
Mel de abelha - 1 cl. de sopa 
Misturar. Tomar, em jejum, uma colher de sopa, por alguns dias. 
7. Atingidos por “Derrame” 
1 gr moscatel imperial 
4 vds aguardente alemã granada composta 
4 cxs pílula “contra” 
2 purgantes caromelana em pó 
1 fava puxiri 
1 fava noz moscada 
OBS. Quem sofre de rins e diabético, não pode tomar. 
 
 A preocupação com a saúde é constante no manuscrito da congregação Jesus Crucificado 
pois a maioria das irmãs são idosas, a irmã mais nova tem 65 anos e as mais velhas 73 e 75 anos.  
 Outras receitas dessa congregação são registradas como - Pasteisinhos especiais, Ravioli, 
Pão de leite e alho, Pão de minuto com queijo, Pãezinhos de mel, Pão de água, Pão de batata para 
jantar, Fofinhos de minuto, Bolo Sousa Leão, Bolo de Nescau, Pudim quero mais, Pudim de 
leite, Batida de graviola, Fanta, entre outras receitas, eram feitas com o intuito de manter as 
necessidades da congregação: “Com os salgadinhos as irmãs ajudavam a manter as necessidades 
da casa e também do noviciado. Eram vendidos na cantina que ficava ao lado da casa. Hoje a 
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cantina está alugada. Estas receitas algumas tem mais de 45 anos.”(Irmã da congregação Jesus 
Crucificado). 
 Essas ocupações cotidianas femininas são trabalhos que não possuem como deveriam o 
reconhecimento cultural, no entanto, são reveladoras da manutenção dos bens do lar e da 
conservação da vida dos membros familiares. Segundo Giard (1996, p. 218), “ as práticas 
culinárias se situam no mais elementar da vida cotidiana, no nível mais necessário e mais 
desprezado”. A arte de nutrir sugere uma memória múltipla: memória dos gestos vividos, 
memória da duração do cozimento dos alimentos, memória dos cheiros e odores, memória dos 
sabores, memória das consistências “temperar bem é a maior arte de uma boa cozinheira”. Daí a 
necessidade de aprender a olhar esses modos de fazer como dignos de interesse, de análise e de 
registro, verificados pelo trabalho comunitário dessas religiosas com as mulheres interessadas 
em desenvolver tais práticas sociais. 
As irmãs dos manuscritos culinários conventuais pessoenses falam de seus modos de cozinhar, 
da organização desse trabalho e de seus modos de pensar e sentir através das receitas como 
mostra as páginas das irmãs capuchinhas “uma refeição completa deve constar de cereaes, 
legumes, carne, peixe, leite e frutas”; “Há muitos modos de empregar o leite, como: cremes, 
mingaus, sopas, molhos, pudim, bolos, etc. são alimentos saudaveis, em todas as idades e alem 
disso apetitosos; “todas as frutas que são servidas á mesa com a casca devem ser cuidadosamente 
lavadas; para se levar essas frutas, morango, jaboticabas, uva, araças, ameixas etc, convem 
coloca-los dentro de uma peneira ou passador”. Assim se pode apreender delas como 
representam seu papel de dona-de-casa, sua maneira de fazer os pratos e “que secreta lealdade 
elas investem para encontrar uma maneira pessoal de cumprir uma tarefa imposta” (Giard, 1996, 
p. 222). 
 A qualidade dos alimentos também é registrado nos cadernos  “nós tiramos os nossos 
alimentos das plantas e os animais: quem não ingere diariamente os alimentos necessários está 
sujeito à moléstias e graves perturbações pela carência de alimentação”; “alimentos ricos de sais 
são: leite, queijo, manteiga, ovos, vegetais, farinhas integrais, feijão, nozes, espinafre cenouras e 
ovos de peixe”; “os legumes crus nunca devem faltar nas refeições”; “tomate, alface, agrião, 
cenoura, raladam são necessários como carne, peixe, ovo e pão”; “as batatas, cenouras e 
abóboras devem ser cozidas em panelas tampadas” (Manuscrito da Congregação de Jesus 
Crucificado). 
 As receitas de doces dos inventários analisados se sobrepõem quantitativamente às 
receitas dos salgados e constituem as duas maiores categorias empíricas dos cadernos de receitas. 
A riqueza numérica dos bolos nestes manuscritos indica a história, as emoções e os desejos 
destas freiras, pois, as mutações delicadas do ponto de cozimento, elevação da massa sob a 
cadência do batedor representam nuanças mínimas dos gostos individuais permeado pelo gosto 
coletivo. 
 Observa-se prazer feminino em fazer bolos e doces e enunciar “fiz com minhas mãos!” 
mantiveram a “tradição dos bolos e doces nas congregações religiosas pessoense, primores das 
aprendizes das freiras, enlevo das freiras. Doces queridos como membros da família". 
(CASCUDO, 2004, P.597). 
 A predominância de receitas de bolos e doces nos manuscritos culinários conventuais 
analisados representam e justificam a influência portuguesa nas seleções de receitas das freiras, 
pois,  
 
“O bolo possuía uma função social indispensável na vida portuguesa. Representava a 
solidariedade humana. Os inumeráveis tipos figuravam no noivado, casamento (o bolo da noiva), 
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visita de parida, aniversários, convalescença, enfermidade, condolências. Era a saudação mais 
profunda, significativa, insubstituível. Oferta, lembrança, prêmio, homenagem, traduzia-se pela 
bandeja de doces. Ao rei, ao cardeal, aos príncipes, fidalgos, compadres, vizinhos, conhecidos. O 
doce visitava, fazia amizades, carpia, festejava. Não podia haver outra delegação mais legítima 
na plenitude simbólica da doçura. Completava a liturgia sagrada e o cerimonial soberano”. 
(CASCUSDO, 2004, p.302). 
 
 Compreende-se como a tradição boleira de Portugal foi profundamente replantada no 
Brasil servindo-se dos elementos locais, reunindo-se aos recursos trazidos de Europa (farinha de 
trigo, ovos, especiarias), pois as freiras ao fazer estes bolos tinha o interesse em agradar pela 
doçura e ensinar esta arte às mulheres menos abastadas como forma de ajudar nas economias da 
casa. 
 Outro exemplo da tradição das freiras em transmitir ensinamentos àquelas mulheres mais 
necessitadas na cidade de João Pessoa no início do século XX dava-se no presídio feminino Bom 
Pastor. “As irmãs do Bom Pastor trabalharam e administraram vários presídios femininos e casas 
para menores nas várias cidades brasileiras, iniciaram o que hoje a Pastoral Carcerária continua a 
fazer, principalmente na parte de recuperação das presas.  Tratando estas pessoas que num 
determinado momento de suas vidas fizeram,  ao olhar da sociedade, o que as leis colocam como 
sendo incorreto, mas que nem por isto deixaram de ser seres humanos, que necessitam de apoio 
jurídico, moral e espiritual”. (GOMES, 2004)  Neste antigo reformatório feminino de João 
Pessoa, as religiosas conseguiam com a venda de licores, biscoitos, compotas ter uma renda 
alternativa e também envolver as detentas em novas atividades sustentáveis.  
 A  compreensão de que o material preservado pela memória consiste naquilo que não 
pode e nem deve ser esquecido são reveladores de ensinamentos e tradições. Estas preocupações 
das freiras apontam é essencial para as pessoas carentes estabelecer um regime alimentar 
saudável e a necessidade de conciliar este tipo de alimentação aos prazeres da mesa e aos 
cuidados da saúde. E, como bem disse Gilberto Freyre (1969, p.44) em seu livro Açúcar  “a 
verdade parece ser realmente esta: a das nossas preferências de paladar serem condicionadas, nas 
suas expressões específicas, pelas sociedades a que pertencemos, pelas culturas de que 
participamos, pelas ecologias em que vivemos os anos decisivos da nossa existência.” 
 Logo, as comidas descritas nos manuscritos culinários conventuais através das receitas 
culinárias apontam um saber-dizer e um saber-fazer próprio de instituições que prezam o 
envolvimento comunitário como uma forma de ajudar as classes sociais menos abastadas bem 
como a manutenção da unidade religiosa da congregação. Este envolvimento conduz a um 
desenvolvimento através da transmissão de saberes culinários tradicionais das congregações à 
outros grupos não-religiosos que se beneficiam dessas práticas culinárias e acrescentam suas 
experiências sócio-culturais. 
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Cordel no ciberespaço: saída para crises 
 

Willian Lima de Sousa  (UFPB) 
Beliza Áurea de Arruda Mello (UFPB) 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Uma das principais características atribuídas ao Brasil no cenário geopolítico é o título de país 
subdesenvolvido. Este modo de hierarquia criado pelos paises desenvolvidos no intento de 
classificar, distinguir um país do outro, leva em consideração fatores como acesso à saúde de boa 
qualidade, desenvolvimento educacional, divisão de renda, acesso à cultura, entre outros fatores. 
A deficiência nos planos governamentais no Brasil, o torna um país subdesenvolvido. Antônio 
Candido em Literatura e Subdesenvolvimento mostra a realidade econômica brasileira através da 
literatura e aponta como divisor de águas o romance regionalista de 30, onde uma visão do Brasil 
será descontinuada em detrimento de outra, caótica, problemática, subdesenvolvida. O romance 
regionalista concebido nesse período, principalmente o nordestino, trouxe consigo em seu bojo a 
realidade do sertanejo, a pobreza, a mingua. E, é nesse cenário nordestino que se encontra o 
poeta popular, o poeta dos folhetos de cordel. Buscar-se-á nesse trabalho, demonstrar como o 
poeta popular resistiu à competitividade estabelecida entre ele e as ferramentas modernas de 
divulgação de arte, tais como: a Televisão e o computador, ressaltando a desterritorialização do 
poeta e do folheto rumo às metrópoles, a inserção desse tipo de literatura no meio acadêmico e 
sua nova realidade no ciberespaço. 
 
DA FEIRA TRADICIONAL À FEIRA CIBERNÉTICA 
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Em Literatura e Subdesenvolvimento, Antônio Candido mapeia o solo brasileiro, e mostra outro 
lado da realidade econômica brasileira através da literatura. Ele descreve o engrandecimento do 
Brasil pelo viés literário de obras que foram produzidas com esse intento até a década de 30. 
Porém o que foi produzido após esse período, e principalmente o romance regionalista 
nordestino de 1930, transformou o panorama literário brasileiro e expôs a fragilidade econômica 
de algumas regiões do Brasil, haja vista a região nordeste.  E é nesse lócus que se encontra a 
figura do poeta de folheto de feira, um ambiente assaz hostil, porém sobrepujado por esse 
personagem pela sua habilidade e criatividade, sem esquecer o tão recorrente mito euclidiano, 
que “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”. 
 A literatura de cordel é uma arte desenvolvida nesta área muito pobre do Brasil, o nordeste. 
Mas, essa pobreza que é vista simplesmente pelo lado financeiro, pela comunidade do centro-sul 
do Brasil, turva um outro lado pouco conhecido pela grande massa, que é a desenvoltura e a 
criatividade dos poetas populares em publicar, divulgar e vender as suas obras. Compadre Lemos 
em seu folheto intitulado Novos Tempos – O cordel na Internet, destaca a dificuldade da 
comercialização desse tipo de literatura e a habilidade do mesmo em negociá-las: O poeta, então, 
cercado por tanta dificuldade, usando a criatividade, tentativa derradeira, fazia-se menestrel e 
pendurava o cordel em barbantes, lá na feira. 
 Os folhetos de feira sempre tiveram como suporte um tipo de papel rústico (herança ibérica, 
compatível com a exigüidade econômica dos poetas populares tradicionais), a princípio já se 
percebe uma forma de economizar dinheiro. É um tipo de literatura que desde os primórdios teve 
como receptor, o leitor das bordas sociais e econômicas como grande alvo. As imagens contidas 
nos folhetos, as xilogravuras têm como objetivo não somente criar uma prolepse na mente do 
leitor iletrado, mas ser também um atrativo, uma vitrine, um modo para que seu trabalho seja 
comercializado rapidamente. Outro ponto a ser considerado e que todas essas etapas de produção 
e de confecção dos folhetos provêm desse mesmo personagem (o poeta) que nessa ocasião 
incorpora o artífice. Com esses dados citados, infere-se que o poeta popular trabalha em duas 
frentes: uma simplesmente comercial, onde folheto torna-se um produto a ser negociado, 
objetivando o lucro e a outra à frente da poiesis, da criação do texto oral e das escrituras gráficas 
e iconográficas.   
No final do século XIX e inicio do Século XX, o folheto de cordel no nordeste brasileiro detinha 
uma grande circulação entre a população das margens, sobretudo entre os habitantes que viviam 
afastados dos centros econômicos, e por isso o folheto assumiu a função de jornal local, e 
algumas famílias conservam a cultura de ler essas narrativas após o jantar, ou seja, a 
popularidade dessas obras alcançava ambas as metas do cordelista, o lado financeiro e o 
reconhecimento artístico. Porém, na segunda metade do século XX, precisamente nos 60, essa 
grande popularidade alcançada pela literatura de cordel começou a decair devido à concorrência 
estabelecida pelo rádio e a TV, acreditou-se que o vaticínio divulgado por Silvio Romero em 
1880 pudesse estar acontecendo, o fim da literatura de cordel. A TV foi o maior vilão encontrado 
pelo poeta popular, pois ela “mudou as relações sociais e estimulou o imaginário popular com 
imagens em movimento, reeducando o olhar e aumentando o nível de exigência dos receptores” 
(CARVALHO: 2002: 291). O advento da TV foi então um grande empecilho na continuação do 
sucesso dos folhetos de feira entre o grande público dos interiores nordestinos.   
 Entretanto, a partir desse momento em que o folheto de cordel começou a declinar em 
detrimento ao grande chamariz que foi o surgimento da televisão, outro grupo de consumidores 
desse tipo de literatura floresceu (os públicos universitários, e de pesquisadores), passaram a 
buscá-los como forma de estudo, uma espécie de pesquisa pormenorizada, onde se averiguou a 
procedência das narrativas, a similaridade com a oralidade entre outros pontos relativos à história 
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de onde esses folhetos foram produzidos.  Hoje, muito desse material coletado pelos pioneiros 
que estudaram os folhetos de feira se encontram em museus, escolas, universidades brasileiras e 
estrangeiras. Entende-se que nesse período citado acima, não houve uma grande queda no 
consumo de folhetos, pois os novos leitores consumidores passaram a ler tanto os novos poetas 
quanto os antigos. 
 A sua chegada aos grandes centros pode ser analisada como em via de mão dupla, pois chegou 
ás metrópoles pelas mãos dos pesquisadores e pelas mãos dos poetas, que em virtude dos 
problemas econômicos estão em constante nomadismo pelas cidades mais rentáveis. Muitos 
desses ao chegarem às grandes metrópoles retextualizam outros gêneros textuais que o aproxima 
mais rapidamente do público e do lucro como a cantoria e o repente, característica marcante da 
Praça da Sé em São Paulo, Cinelândia, Praça do Lido e Largo do Machado, no Rio de Janeiro, 
onde a presença desses artistas é flagrante. E com essa diáspora nordestina seus costumes 
adentraram as metrópoles nacionais, trazendo consigo a cultura nordestina, o imaginário 
nordestino e a voz do nordestino. A respeito da desterritorialização do sertanejo, (IANNI, 1996: 
169) destaca: “coisas, gentes, idéias, assim como palavras, gestos, sons, imagens, tudo se desloca 
pelo espaço, atravessa a duração, revelando-se flutuante, itinerante, volante”. Outros preferiram 
ficar no sertão, porém abandonaram o cordel em busca de novas fontes de renda. Compadre 
Lemos destaca: “E, depois, o que se via era o vate desistindo da Poesia, sonho lindo, Que um dia 
alimentou. Voltava, pois, pra enxada, Onde o ganho é quase nada... Só a tristeza ficou”. 
 
 No espaço metropolitano os folhetos foram analisados, e sofrem logo depois a influência da 
modernidade. Com o advento de novas tecnologias, os folhetos seguiram a mesma rota da 
literatura erudita e outros tipos de arte, adentraram a era da modernidade sofrendo mudanças 
sensíveis em seus suportes. A princípio, o papel usado na confecção dos folhetos passaram a ser 
de melhor qualidade, e em muitos folhetos as xilogravuras foram substituídas por imagens do 
tipo off-set, fotocópia e impressão a frio, e anos depois passaram a circular nas telas dos 
computadores. 
Agora no século XXI, onde se pode averiguar a convergência de todos os tipos de arte rumo ao 
ciberespaço (uma ferramenta híbrida), percebe-se também a amplo espaço alcançado por esse 
tipo de literatura em sites, blogs, youtube. A respeito dessas ferramentas Compadre Lemos 
destaca: “A coisa esta bem mudada, não precisa nem de chute, já existe um tal de orkute, que 
ajuda muito a gente. O poeta, confiante, posta o verso e num estante, o mundo já esta ciente”.  
Assim como no passado, com o advento do rádio e da TV, o folheto de feira teve que se adaptar 
a esses novos meios de tecnologia, com o advento da web não foi diferente. Atualmente, existem 
muitos sites especializados em literatura de cordel a disposição no ciberespaço. Desde já se 
percebe uma mudança considerável em relação aos suportes, o antigo papel rústico foi agora 
substituído por um suporte híbrido, onde o áudio, a escritura, a imagem e a interação do 
internauta, desenvolvem um papel assaz atrativo ao ciberleitor dos folhetos. Em sites, por 
exemplo, como o youtube pode-se encontrar animações de folheto de feira em que se tem a 
narração do folheto, a escritura, a imagem (animação), ou seja, um folheto hipermídiatico. 
Entretanto, onde esta o poeta? A obra destaca-se com uma grande visibilidade, e o lado 
financeiro?   
Essa nova concepção de literatura de cordel circulando pelo ciberespaço traz consigo em seu 
bojo, uma discussão deveras pontual a respeito do potencial de divulgação que essa nova 
ferramenta possibilitou ao poeta, criou-se então uma tensão entre divulgação “versus” o lado 
financeiro, pois a web favorece a divulgação das obras, mas não o retorno financeiro 
“automático”. Em entrevistas com poetas de literatura de cordel realizadas pelo Núcleo de 
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Estudos sobre Oralidade, Escritura e Imaginário na UFPB, sob orientação da Profª Drª Beliza 
Áurea averiguou-se a complexidade dessa problemática proposta acima. Em entrevista com um 
poeta de folhetos de feira do estado do Piauí, o ponto de vista do vate a respeito dessa 
problemática pende para o lado relativo à divulgação de sua obra: “hoje, minha obra rompe 
fronteiras nunca antes imaginadas”, parafraseando Compadre Lemos “minha poesia corre o 
mundo”.  Porém, em outra entrevista, em João Pessoa, com uma poetisa do gênero em discussão, 
seu ponto de vista volta-se para o lado financeiro: “a internet é uma ferramenta importante (...), 
mas, muitos poetas vivem disso, do folheto exclusivamente”. Mesmo com sua posição de 
relativa resistência em relação à divulgação de folhetos na web, essa representante do cordel 
conserva um blog com alguns de seus folhetos.  
Um último ponto a ser considerado nessa pesquisa será o caráter educacional que esse tipo de 
literatura circulante no ciberespaço pode desenvolver em alunos do ensino regular e médio. 
Durante o período em que os folhetos alcançaram seu auge de divulgação no sertão no século 
XX, esse tipo de literatura foi uma ferramenta muito útil no processo de alfabetização do povo 
sertanejo. Agora, em seu novo suporte, poderá novamente ser um grande aliado no processo de 
alfabetização de jovens brasileiros. Dois motivos fortalecem essa afirmação. Primeira, o grande 
número de usuários da rede internacional de computadores são jovens estudantes. Segundo, em 
grande parte das escolas brasileiras existem salas com computadores a disposição dos alunos. 
Por esse víeis educacional, o folheto de cordel pode levar educação para os jovens melhorando 
seu desenvolvimento intelectual e contribuindo para o êxito econômico. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Buscou-se nesta pesquisa, demonstrar o caráter de renovação sofrido pelos folhetos de cordel 
durante o século XX e inicio do XXI, sua batalha para sobreviver em meio a tantas tecnologias, e 
a sua nova realidade no ciberespaço. A respeito da discussão levantada sobre a divulgação das 
obras no ciberespaço X o lado financeiro do poeta, tentou-se não esgotar a discussão, mas trazer 
a baila um assunto pontual em relação à realidade atual do poeta dividido entre esses dois 
caminhos. Hoje, tem-se um novo tipo de folheto inserido no ciberespaço com a potencialidade de 
ser uma grande ferramenta no processo educacional brasileiro. E, por fim, demonstrar que o 
cordel esta vivo na Era Digital. Compadre Lemos destaca isso no final da sua narrativa: 
“Lembremos sem covardia lutaram os ancestrais. Esse legado jamais morrerá como indigente! O 
cordel, bem digitado, se por nós for divulgado... será, de novo, semente. 
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Mbaitatá é primitivamente o espírito do fogo, cuja forma mais generalizada no folclore brasileiro 
é boitatá, mito que se liga às crendices de que o povo cerca o fenômeno do fogo-fátuo. Em As 
Filhas do Arco-Íris (1980), o narrador desencadeia um jogo de emoções, tentando descrever 
como o boitatá causa medo aos moradores de Gurinhatá. No capítulo 3, o narrador relata sobre o 
aparecimento do mito com a cheia do rio, e a sua presença intervém na narrativa transformando a 
vida dos moradores. Enquanto Dasdores se preparava para tratar uma marrã (ovelha) roubada por 
Zé Pepeu, o ambiente fica tenso e ela começa a se lembrar de Sinha Zefa que fora lavar roupa 
perto do poço. Na vila, os comentários eram de que o boitatá percebeu Sinha Zefa por perto, e 
segundo os comentários, desde aquele dia desapareceu e nunca mais se teve notícia. A narração 
que envolve o boitatá embeleza a narrativa e contém marcas da oralidade na escrita literária, 
contribuindo para que o ambiente fique marcado por mistério, tensão, desespero, aproximando-
se das narrativas fantásticas. Para Câmara Cascudo (2002), o Mboitatá poderia ser uma égide 
para o nosso folclore clareando e fugindo, atração e pavor, enchendo o próprio mistério de 
seduções imprevistas e de convites irresistíveis. 
 
O Boitatá em As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda. 
 
O objeto desta pesquisa foi o romance As Filhas do Arco-Íris (1980), de Eulício Farias de 
Lacerda, com o objetivo de analisar o mito do boitatá. A obra se configura dentro de uma 
arquitetura que obedece aos parâmetros do romance brasileiro publicado desde os anos 1930, 
seja pela sua estruturação sistemática ou pelos aspectos temáticos. A tradição popular se 
configura na transmissão oral de lendas, contos e mitos. Através dos relatos do menino e das 
estórias de Pai Estêvão, se revive o passado primitivo de Gurinhatá até tornar-se cidade. O 
enredo é simples: Na vila de Gurinhatá vive uma comunidade regida pela tradição, um menino 
conta a vida dos moradores, observando o comportamento dos personagens e as coisas estranhas 
que ocorrem, e percebe nos acontecimentos e fatos uma série de mitos e lendas habitando e 
transformando a vida das pessoas. Os personagens são homens do sertão. Eles tentam realizar 
seus objetivos e vivem situações estranhas e alheias à realidade, mas que não chegam a se afastar 
do complexo da vida e da existência humana.  
Assim, a obra se desenvolve voltada para o regionalismo, apresentando um misto de realidade e 
imaginário fantástico, e também um aspecto moderno através do modo de narrar, pois faz refletir 
as tradições populares, intercalando o passado e o presente para manifestar que o poder artístico 
e criativo permanece como característica narrativa. É por isso que, na narrativa, o autor imprime 
fantasias para assinalar exercícios de criatividade. Então, a vila, os personagens, os 
acontecimentos, as tradições, os mistérios, tudo faz parte do mundo fantástico que envolve o 
sertão, o sertanejo e a cultura popular. As lendas e mitos estão sempre presentes nas conversas, 
nos contos. Entre os fatos mais estranhos estão: o boitatá engolindo as pessoas, o mugido da vaca 
encantada, Pai-do-Mato assustando a comunidade, um cavalo com cara de gente, mortes 
misteriosas, etc.  
E Eulício Farias, ao elaborar a obra, utiliza o título e os capítulos como indicadores de leitura, 
assim o leitor pode se predispor, positiva ou negativamente, em relação a ela, influenciado por 
seus indicadores. Então, a leitura do título, o sumário dos episódios, os capítulos e as estórias 
produzem efeitos míticos, ou melhor, ações de mitificação do mundo, ao retratarem elementos 
como o arco-íris, as fases da lua, o movimentos dos astros e dos ventos, os contos populares, os 
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mistérios da vida etc. Daí, ao imaginar a composição destes elementos na construção da 
narrativa, o leitor pode sentir-se atraído e o conteúdo vai enchendo-o de curiosidades.  
Quanto à construção da obra, o autor apresenta uma série de indícios temporais e espaciais que 
são utilizados para orientar o leitor – o tempo na narrativa é um elemento marcante, pois serve 
para expressar o desenvolvimento do enredo e da estória em cada episódio. A construção em 12 
capítulos segue uma linha temporal de um ano, sendo que cada episódio é referente a um mês. 
Mesmo com estas características, os episódios podem ser desmembrados e lidos aleatoriamente 
que não perdem o sentido. E os acontecimentos ocorridos entre o início e o final na narrativa se 
interligam como se os fatos se cruzassem e voltassem a se realizar, implicando ao leitor fazer 
uma nova leitura e cumprir uma retrospectiva da obra (índice de releitura). 
As filhas do arco-íris é uma lenda que se configura através de cinco mulheres. O narrador 
subverte a lenda que tradicionalmente seria estruturada em sete, transformando-a em cinco, 
sendo elas: Jana (doida), Vina (burrinha-de-padre), Dasdores (mulher do ladrão de cabras), Inês 
(faca de dois gumes) e Ana Amália (desejada por Pedro Gago, vive uma lenda sob a proteção de 
São Jorge). Cada uma vive uma situação inusitada, sofrem, enlouquecem ou são desejadas pelos 
homens de Gurinhatá. 
O narrador envolve os mitos, as lendas e os contos populares, expondo que a condição das 
estórias reveladas à comunidade está na fala das pessoas: “É (contam) o lamento da vaca 
encantada...” (p. 10). Outra situação: “Conta-se que nessas caçadas, quando Zé Pepeu não achava 
bicho pra matar ou furtar, tirava a própria camisa e escondia num tronco de árvore para, depois, 
ir agachando-se na ponta dos pés e roubá-la.” (p. 25). É possível perceber que o narrador requer 
a atenção do leitor com estórias misteriosas: “Pegamos a vereda do lajeiro do Estrondo e, um 
pouco mais adiante, o negro me segura a mão, apertando: A casa velha mal-assombrada, onde 
tinha uma botija. Ninguém, menino, tinha coragem de passar uma hora dessa, por aqui.” (p. 14).  
As estórias contadas à comunidade apresentam uma característica peculiar denotada na forma de 
narrar. O narrador está sempre usando a fórmula “diz que”: “Diz que, no dia seguinte, o homem 
veio, desenterrou a botija e nunca mais pisou os pés por estas bandas.” (p. 14); “Diz que foi o 
boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do rio e devorou-a. Mistérios. (p. 29); “Corre, gente, 
vamos rezar o credo-em-cruz que esse tocador é o Cão Coxo! Diz que com estas palavras, o 
negro deu um pulo da cadeira e misteriosamente desapareceu do salão.” (p. 49); “Todo mundo 
diz que ele fez um contrato com a Morte para que ela se esquecesse dele.” (p. 58). E casos 
articulados pela expressão coletiva podem se transformar em situação difícil de acreditar, pois de 
um fato simples, a comunidade pode revertê-lo em um motivo de preocupação: “Existe nada 
mais fértil do que a imaginação dos desocupados? Inventam tudo e de um grão de areia fazem 
uma montanha.” (p. 39). A configuração de um conto popular na obra literária modela a 
narrativa, estabelecendo um contexto de produção que se vincula ao ato de criar e recriar 
estórias. Assim, pode-se empregar novas expectativas ao leitor, impregnando objetivos, valores e 
tradições.  
Em As Filhas do Arco-Íris, o narrador traz as lembranças da infância de um menino órfão. 
Eulício Farias escreve seguindo um procedimento semelhante a alguns escritores que tiveram 
habilidade para abandonar a maneira séria que acompanha o adulto sem prejudicar o caráter das 
brincadeiras e divertimentos da criança. O menino é uma criança muito observadora, inventiva, 
convive com o espaço de fantasias, de casos misteriosos, de absurdos e de medo. E para os 
moradores da comunidade, ele é um profundo conhecedor de estórias e grande observador do 
mundo, e muitas coisas que aprende realçam o modo como narra situações estranhas. Assim, ele 
tenta manter os seus relatos, buscando fixar suas idéias na estória narrada. Durante a narração, o 
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menino lembra os ditos populares, as anedotas, os contos, as lendas e os mitos dentro do 
cotidiano da vila.  
A narração que o menino desenvolve sobre a vila percorre pontos de vista variados, entre os 
quais estão os de Padre Santo, de Pai Estêvão e o do próprio menino. É assim que o menino 
perpassa pela narrativa resguardando os segredos e mistérios. A transmissão de seus relatos é 
uma forma de ensinamento e aprendizagem, pois está sempre escutando os conselhos de Padre 
Santo, as estórias de Pai Estêvão e assistindo às peripécias do bêbado Damião, do doido Pedro 
Gago e do cego Formião. Assim, ele vai adquirindo sua forma própria de narrar.  
Pai Estêvão era o homem mais velho de Gurinhatá. Cabia a ele contar estórias do arco da velha e 
manter as tradições na memória da comunidade. As estórias contadas por Pai Estêvão 
representavam influência marcante no imaginário popular, pois as contava mostrando emoção, 
mistério, além de manifestar liderança entre os moradores, também porque só ele conhecia 
relatos antigos e as terras brasileiras através de suas viagens. Pai Estêvão é um representante da 
tradição, e enquanto conta as estórias vai se transformando em mito. Para os habitantes de 
Gurinhatá, as estórias de Pai Estêvão têm um teor de realidade, pois ele imprime no seu discurso 
uma espécie de argumento de autoridade pela experiência vivida.  
O mito de Pai Estêvão se caracteriza pela ação constante, pela vida longa, por conhecer toda a 
história da comunidade e narrar contos, lendas e mitos, revelando os registros da cultura popular. 
É através do relato do velhinho que o menino vai aprendendo e registrando muitas estórias. Pai 
Estêvão é um narrador que tem a habilidade de contar suas experiências e atitudes, através disso 
vai expondo relatos e causos sobre a história da colonização brasileira. Percebeu-se que durante 
sua vida ele incorporou narrações e experiências que servem para mobilizar o imaginário da 
comunidade. E como ressalta Walter Benjamin: “O narrador retira da experiência o que ele 
conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 
experiência dos seus ouvintes.” (BENJAMIN, 1996, p. 201). 
Analisar As Filhas do Arco-Íris significou entrar num universo da Literatura Brasileira do século 
XX. E Eulício Farias empreendeu uma atitude que se aplica dentro de um processo no qual 
elementos da tradição oral compõem as estruturas das obras constituintes do “sistema literário 
consolidado” . E mesmo com o desenvolvimento brasileiro entre os séculos XIX e XX, o 
regionalismo literário ocupou posição privilegiada como uma oscilação entre a tentativa de 
afirmação e a transplantação cultural. Considerando dois momentos em que o regionalismo 
obteve significativa expressão – os períodos de turbulência política entre 1930 a 1945 e entre 
meados de 1960 e início de 1980 – verifica-se que, aparentemente, primeiro surgiram na 
literatura inovações temáticas e ideológicas e, num segundo momento, “modelos estéticos de 
desconstrução literária” . Porém, o estudo do regionalismo permite concluir sobre o 
entrecruzamento dessas categorias (estéticas e ideológicas), sobretudo porque a relação entre as 
obras parte do “princípio da causalidade interna” , identificado por Antonio Candido como um 
estágio fundamental na superação da dependência, que é a capacidade de produzir obras 
influenciadas por exemplos nacionais.  
Apesar do processo de desenvolvimento no Brasil ser irreversível, o surgimento de alguns 
romances no final da década de 70 e princípio da década de 80 marca uma espécie de retomada 
ou de reinvenção da composição e da estética regionalista. E mesmo sem pertencer ao grupo de 
escritores dos decênios de 1940 e 1950, Eulício Farias de Lacerda muito contribuiu para a 
consolidação do sistema literário nacional, dando continuidade e ampliação ao romance 
contemporâneo. É por isso que a Literatura Brasileira no século XX, com toda a sua diversidade 
de preocupações e formatos, é tributária do Romance de 30. E se de um lado, um grande grupo 
de escritores se empenhou em denunciar as péssimas condições de vida do povo até meados do 
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século XX, de outro, surgiram autores que preservaram essas idéias como matéria de inspiração, 
fazendo aparecer uma série de livros subseqüentes à leitura e ao conhecimento crítico dessas 
obras.  
Portanto, a temática regional não está esgotada como tendência literária, uma vez que a literatura 
não é só um conjunto de conhecimentos relativos às obras ou aos autores num momento 
histórico, mas sim uma arte que evolui e se transforma cada vez que é recuperada ou renovada. 
Como palavra final, ficamos com a assertiva de Antonio Candido, que salienta o aspecto 
universal que procuramos identificar no romance lido:  
A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo articulado. Este é o 
primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. A organização da palavra 
comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, a organizar o 
mundo. Isto ocorre desde as formas mais simples, como a quadrinha, o provérbio, a história de 
bichos, que sintetizam a experiência e a reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples 
espetáculo mental. (CANDIDO, 2004a, p. 177, grifo meu.). 
 
O Boitatá  
Mbaitatá (variantes: Mboitatá, baitatá, boitatá, bitatá, biatatá, batatão) é, na sua forma primitiva, 
o espírito do fogo (Mbai, coisa, espírito, tatá, fogo). Os próprios ameríndios modificaram-no 
para “serpente de fogo” (Mboi, serpente, tatá, fogo). A forma mais generalizada no folclore 
brasileiro é boitatá: as demais formas (bitatá, batatão, etc) são puramente regionais. Tal mito 
liga-se às crendices de que o povo cerca o fenômeno do fogo-fátuo. Na Amazônia e noutras 
partes da região Norte, o boitatá é representado como serpente de fogo. Em Santa Catarina há, 
porém, a versão de um touro com olhos de fogo, transformação temática provocada, 
provavelmente, por influxo da colisão homonímica entre Mboi (que em tupi significa “serpente”) 
e boi, vocábulo português. Esta versão atesta a aculturação verbal, sem dúvida um elemento 
sugestivo para a fusão das tradições. (RIBEIRO, 1962, p. 1828). Segundo Hernâni Donato, 
Biatatá: 
(...) é modalidade baiana do mito mais antigo e mais difundido no país – o de mboitatá, a cobra 
de fogo. Biatatá, conforme descrição de Donald Pierson (Pretos e Brancos na Bahia) “é uma 
mulher que habita o mar, aparecendo sôbre a água apenas de noite e aumentando gradualmente 
de tamanho até adquirir proporções enormes e lançar uma sombra imensa e aterrorizante”. 
(DONATO, 1973, p. 53-54). 
 
 J. Simões Lopes Neto registra uma variante do Boitatá na obra Contos Gauchescos, Lendas do 
Sul e Casos de Romualdo, com o título de “A M’boi-tátá”. A lenda discorre sobre a origem do 
monstro: 

V 
Todos – tantos, tantos! que a cobra-grande comeu –, guardavam, entranhando e luzindo, um 
rastilho da última luz que eles viram do último sol, antes da noite grande que caiu... E os olhos – 
tantos, tantos! – com um pingo de luz cada um, foram sendo devorados: no princípio um 
punhado, ao depois uma porção, depois um bocadão, depois com um braçada... 

VII 
Foi assim e foi por isso que os homens, quando pela vez primeira viram a boi-guaçu tão 
demudada, não a conheceram mais. Não conheceram e julgando que era outra, muito outra, 
chamaram-na desde então, de boi-tátá, cobra de fogo, boi-tátá, a boi-tátá! 
E muitas vezes a boi-tátá rondou as rancheiras, faminta, sempre que nem chimarrão. Era então 
que o téu-téu cantava, como bombeiro. 
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E os homens, por curiosos, olhavam pasmados, para aquele grande corpo de serpente, 
transparente – tátá, de fogo – que media mais braças que três laços de conta e ia alumiando 
baçadamente as carquejas... (LOPES NETO, 1988, 136-137). 
 
Ainda de acordo com algumas considerações conceituais sobre o mito boitatá, pode-se 
mencionar que Câmara Cascudo apresenta no Dicionário do Folclore Brasileiro que os primeiros 
registros do boitatá, também chamado de cobra de fogo, remontam ao século XVI. Naquela 
época, Padre Anchieta registrava a presença do mito entre as tradições orais indígenas, 
considerando-o uma das mais temíveis assombrações. Entre os negros africanos, o mito é um ser 
que habitava nas águas profundas e saía à noite para caçar, seu nome era Biatatá. Assim, a ação 
do mito boitatá em cada situação sofre modificações conforme a região ou espaço geográfico e 
pode ser uma assombração que amedronta as pessoas, ou um ente protetor ou causador de 
desastres. Por isso, se convencionou em algumas regiões brasileiras que o boitatá é uma espécie 
de gênio protetor das florestas, evitando queimadas e devastações; já em outras, ele se apresenta 
como uma cobra que causa incêndio e devastação na mata. O folclorista potiguar registra que: 
“O boitatá não é um mito ligado à origem do fogo. Mito ígneo, articula-se aos punitivos, de ação 
meramente catalítica, quando representa uma alma-penada, ou exemplificadora, lembrando os 
castigos do incesto.” (CASCUDO, s.d., p. 171). Com esta afirmativa, cabe ressaltar que o boitatá 
é o espírito de gente ruim ou almas penadas, e por onde passa, vai tocando fogo nos campos. Em 
Portugal, o mito do boitatá está relacionado às almas dos meninos pagãos ou a almas que 
deixaram dinheiro enterrado, não se salvando enquanto o tesouro estivesse embaixo da terra sem 
utilidade. Então, essas almas estariam passando por uma penitência até que alguém desenterrasse 
as riquezas colocadas no solo. Também há resquícios de que o boitatá no Brasil é uma alma-
penada que purga os pecados da união entre irmãos, isto é, a união incestuosa ou sacrilégica, e o 
fogo do mito serve para castigar e purificar. O fogo purificador ocorre universalmente nesse tipo 
de mito.  
Em As Filhas do Arco-Íris, a estória que envolve o boitatá é cheia de mistérios, o narrador 
desencadeia um jogo de emoções, tenta descrever como o boitatá causa medo aos moradores de 
Gurinhatá. No início do capítulo 3, o narrador relata sobre a vida de Dasdores e Zé Pepeu, conta 
os momentos conturbados da relação. A família de Dasdores não admitia o relacionamento e a 
sociedade discriminava o casal, pois Zé Pepeu era um conhecido ladrão de cabras: 
O casamento com Zé Pepeu foi um capricho. Estava arrependida? Não. Revoltada sim com tudo 
e com todos. Nunca se acostumara com a vida que levava. Além das afrontas, a eterna 
insegurança, o medo, o desassossego, o rebaixamento moral. Mulher de ladrão de bode. Triste 
sina de quem neste mundo nasceu pra viver do alheio. (p. 27). 
 
Dasdores estava grávida e não sabia como ia cuidar de seu filho, sentia-se humilhada e 
desprezada pela sociedade. Em Gurinhatá, ninguém ajudava ao casal. Abandonada pela família e 
ameaçada pelo coronel Tidudô, Dasdores não encontrava outros meios para viver senão o de 
seguir seu caminho ao lado do marido e sofrer a descriminação social por parte de todos os 
moradores da vila.  
Na narrativa, a comunidade estava preocupada com a seca. Na vila, as paisagens estavam muito 
secas e o solo muito árido, dava até para atravessar o rio a pé: “De noite, a marrã e o burreguim 
não dormiram no chiqueiro. Quebrar da barra, os galos amiudando, já havíamos atravessado o rio 
seco para a outra margem, à procura dos dois.” (p. 13). E as pessoas já estavam se desesperando, 
mas devido a uma grande chuva o rio havia aumentado progressivamente seu volume. O 
narrador conta: “Anteontem foi dia de São José. Ainda bem que choveu e muito, graças. Todo 
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mundo já estava com as mãos na cabeça, pensando num secão qual o do ano anterior.” (p. 25). A 
chuva anima a comunidade, mas por outro lado acontecem coisas muito estranhas. Com o rio 
cheio, aparece o boitatá, logo a presença do mito intervém na narrativa mudando a vida dos 
moradores, transformando-a, rompendo e interrompendo os acontecimentos. Há um momento 
em que o monstro é considerado o responsável pelo desaparecimento de pessoas na vila:  
Agora, os olhos enormes da marrã debaixo das pedras. Boitatá no fundo do poço? Sinha Zefa 
veio lavar roupa e nunca mais voltou. Notícias nem de viva nem de morta não se soube mais. Diz 
que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do rio e devorou-a. Mistérios. Quem foi que 
disse que água tinha pé e cabelo? Um corrozinho desse é que sabe dos esconderijos onde a 
correnteza não vai. Os olhos de fogo do boitatá iluminaram a noite de Sinha Zefa. Ah. Zé de Ioiô 
gostava de dizer na presença de Joaninha Feitosa, fazendo-lhe ciúmes: Os olhos de Dasdores 
queimam que nem os do boitatá. (...). 
Bem que aqueles olhos pidões de manhã estavam adivinhando. A criança se agita e sente ela 
umas dores no ventre mais fortes do que as anteriores. Será que ia dar à luz ali mesmo? Agora 
sim.  
Olhou e viu as pedras quase todas cobertas dágua. Os peixes desapareceram. Dasdores se aflige e 
tenta gritar por alguém, por Zé Pepeu, mas não consegue. Falta-lhe a voz? Avista ainda, no 
poente, o último pedacinho de sol desaparece-não-desaparece. Nota que as águas já estão acima 
de suas virilhas. É a enchente. Escurece e Dasdores se lembra de Sinha Zefa e dos olhos de fogo 
do boitatá. Tem medo e quer gritar mas não pode. Escuta um barulho de remos que parte da 
outra margem em sua direção. (...). 
Dasdores só teve tempo de olhar para trás e lobrigar o vulto de Zé Pepeu na ribanceira, agitando 
os braços desesperado. A canoa desliza nas águas revoltas e na barriga de Dasdores a criança dá 
pulos como se quisesse sair pela boca. Ainda ouviu alguém gritar, a distância. Era Zé Pepeu que 
dali por diante nunca mais roubou uma galinha: perdeu a bola. (p. 29). 
 
Enquanto Dasdores se preparava para tratar uma marrã (ovelha) roubada por Zé Pepeu, o 
ambiente ficava tenso e ela começava a se lembrar de Sinha Zefa que fora lavar roupa perto do 
poço. Na vila, os comentários eram de que o boitatá percebeu Sinha Zefa por perto, e segundo os 
comentários, desde aquele dia ela desapareceu e nunca mais se teve notícia. O grande 
questionamento é se foi o boitatá que a atraiu e a devorou. Para o narrador, o desaparecimento de 
Sinha Zefa é um dos grandes mistérios da vila. E os moradores de Gurinhatá quando viam luzes 
muito fortes, logo lembravam e pensavam em Sinha Zefa, para eles os olhos de boitatá 
iluminaram a noite quando veio pegá-la.  
No trecho destacado, enquanto Dasdores retira os olhos da ovelha, estes ficam boiando na água e 
atraem o boitatá. Os olhos de Dasdores eram grandes, atraentes e Zé Ioiô gostava de brincar 
dizendo que os olhos dela queimavam que nem os do boitatá, referindo-se ao mito como um ser 
de olhos grandes e cheios de chama. Dasdores está com tanto medo que sente o filho debater-se 
no ventre, ficando prestes a tê-lo perto do poço. O medo aflige Dasdores, só em pensar na cobra 
de fogo, ela nem consegue dar um grito, e a lembrança de Sinha Zefa sendo devorada por boitatá 
lhe causa mais desespero. Dasdores sente cada vez mais o boitatá por perto, o corpo da cobra já 
está quase submerso pelas águas, não consegue gritar, nem correr, os olhos turvos de Dasdores 
vêem apenas o vulto de Zé Pepeu na ribanceira, desesperado. O impacto do sumiço de Dasdores 
foi tão grande para Zé Pepeu que ele enlouqueceu e a vila ficou em alvoroço, pensando que o 
boitatá ia sair do poço e invadir as casas da comunidade. 
A narração desta relação entre o boitatá, Sinha Zefa e Dasdores embeleza a narrativa, o ambiente 
fica marcado pelo mistério, tensão, desespero. O boitatá causa medo, loucura, magia e os 
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acontecimentos que o envolvem são acrescidos com narrativas fantásticas, pois servem para 
abrilhantar a narração. Quando a comunidade de Gurinhatá lembra o mito, resgata um 
acontecimento histórico que foi o desaparecimento de Sinha Zefa, logo vai projetando um 
tratamento diferenciado de ensinamento. De certa forma, o leitor fica encantado quando a 
narração chega ao ápice do desespero de Dasdores, pois o narrador provoca uma série de 
emoções através das idéias, imagens, cenários, opiniões. Logo, vai construindo e enfeitando a 
narrativa de maneira peculiar. 
Na vila, ainda era um mistério o desaparecimento de Sinha Zefa, a estória foi tão difundida na 
comunidade que para muitos já havia se transformado em lenda. Toda vez que se falava em 
Sinha Zefa lembravam que o boitatá a havia levado. Enquanto o narrador conta sobre a vida do 
cego Formião e sua relação com Maria Preta, aproveita para mencionar que em Gurinhatá todo 
mundo lembra a lenda do boitatá: “Casados, foram morar com a mãe num vão de casa vizinho ao 
de Sinha Zefa que era também lavadeira e diz que foi devorada pelo boitatá no Poço dos 
Afogados.” (p. 53). Porém, com o tempo, a lenda do boitatá não resiste no imaginário dos 
moradores da vila, eles não conseguem mais acreditar que exista tal mito:  
Foi naquela boca de noite que aconteceu. O boitatá? Nem lembrar é bom. É? Tanto que ela 
insistia: Isso não é vida, Zé. Não agüento mais. E foi. A criança dava coices no bucho que era 
uma graça. O assassino mora no fundo daquele poço. Boitatá existe? Isso é conversa pra boi 
dormir. Quando Nosso Senhor quer castigar um, manda chuva nas cabeceiras e a enchente vem e 
arrasta tudo. Lembrar? Anh, aquela dor de cabeça vem e lhe dá vontade de sair, por aí, correndo 
feito cachorro doido e estraçalhar o que vier pela frente. Credo! Te afasta, te afasta. . . (...). 
Isso não é vida, Zé. Isso não é vida... Anh. Será que a coitada escutou também aquele gemido? 
Não há vivente que dê com o lugar donde aquilo vem. Das águas do rio? de cima das árvores? 
debaixo do chão? Não. Ela não escutou não, o boitatá não deixou não. Ãe. (p. 65-66). 
 
É possível observar que enquanto Zé Pepeu vai lembrando de sua vida com Dasdores e contando 
a lenda do boitatá, alguém fica intervindo, fazendo perguntas, atrapalhando-o. E Zé Pepeu 
continua, mas começam a duvidar do mito e, conseqüentemente, da lenda. Aliando às 
preocupações que derivam do mito, é importante compreender que existe na narrativa a 
capacidade de fabular, inventar, fazendo com que o leitor mergulhe no universo fantasioso da 
cultura popular, para entender melhor as lembranças do narrador quanto às estórias contadas, os 
mitos e lendas revelados à comunidade para recuperar o passado de Gurinhatá. 
Uma versão do mito boitatá conta que os olhos do monstro cresceram para conseguir se adaptar à 
escuridão da caverna onde ficou preso por causa do dilúvio que assolou a Terra. Quando ele está 
com fome, procura restos de animais mortos e come-lhes apenas os olhos para absorver a luz e o 
volume, por esta razão seus olhos são grandes e incandescentes. De acordo com Câmara 
Cascudo: “Mboitatá é o gênero que protege os campos contra aqueles que os incendeiam: como a 
palavra diz, mboitatá é cobra-de-fogo; as tradições figuraram-na como uma pequena serpente de 
fogo, que de ordinário reside n’aguá.”  (CASCUDO, s.d., p. 171). As estórias que envolvem o 
mito boitatá se espalham por todo o Brasil, resistem em vilas, cidades, lugarejos, mas em 
Geografia dos Mitos Brasileiros, o autor chama a atenção quanto ao mito que se espalha pelo 
mundo: “O Mboitatá, verdade seja, acende seu clarão pelas cidades, vilas e caminhos mas 
aceitou normas européias dos feux-follets, do Sant’Elmo, tendo estórias desencontradas, não se 
desenha, não se fixa, não se materializa.” (CASCUDO, 2002a, p. 50). Isso ocorre devido às 
muitas concepções que se tem deste mito. E o folclorista potiguar completa: “se houvesse uma 
égide para o nosso folclore, nesse particular, não seria a esfinge de Gizé, imóvel e serena, 
desafiando a explicação humana, mas o Mboitatá, clareando e fugindo, atração e pavor, 
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enchendo o próprio mistério de seduções imprevistas e de convites irresistíveis.” (CASCUDO, 
2002a, p. 54).  
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Os Caretas de Triunfo: Envolvimento e Força na Brincadeira dos Mascarados 
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Maria das Graças Vanderlei da Costa (UFPE) 
 
Em pleno sertão do Pajeú, no topo da serra cercada pelas montanhas rochosas, avista-se a cidade 
que abraça o açude brilhante: Triunfo. Situada a 403 quilômetros do Recife, capital do Estado, 
está a 1004 metros acima do nível do mar. No seu entorno forma-se uma paisagem diferente no 
semi-árido, na Caatinga, denominada de brejo de altitude. (Fig. 01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Triunfo abraça o açude. 
 
 Uma arquitetura com características ecléticas marca a cidade, com seus jardins e janelas 
exibindo as flores típicas do clima frio e da caatinga sertaneja: bougainvilles, rosas, margaridas, 
hortênsias, ao lado das flores de cactos e bromélias. 
No cotidiano da cidade, as relações de parentesco, de amizade, de vizinhança, se estabelecem e 
se afirmam. Os moradores se conhecem e sabem a quais famílias pertencem. Encontram-se nas 
ruas ladeirosas, nas igrejas, na feira, nas comemorações. 
 
[...] O lugar produz um vínculo. E um vínculo, portanto, que não é abstrato, teórico, racional. Um 
vínculo que não se constitui a partir de um ideal distante, mas que, muito pelo contrário, baseia-
se organicamente na posse comum de valores arraigados: língua, costumes, culinária, posturas 
corporais. Todas elas são coisas cotidianas, concretas, que aliam num paradoxo apenas aparente 
o material e o espiritual de um povo (MAFFESOLI, 2004, p.22). 
 
Hoje, contando com uma população de aproximadamente 16.000 habitantes, o município 
vivencia problemas presentes em outras cidades do sertão nordestino, que aumentam no período 
de estiagem. A escassez de alimentos de água e de emprego. O trabalho árduo do povo que vive 
da lavoura ou do corte da cana e que diariamente sentem o calor do tacho de mel fervente, 
matéria-prima da rapadura. Nem tudo são flores nessa terra sertaneja!  
Observo que a fome, o medo, a falta, vividos pelo povo do sertão, são constantemente 
ressaltados em trabalhos acadêmicos, na prosa e na poesia. Destaco, porém, que podemos 
perceber o sertanejo numa outra perspectiva: do homem que tenta ultrapassar as barreiras diárias 
de sobrevivência. Neste contexto podemos  reconhecer a possibilidade que ele tem de viver a 
alegria, a pândega, os rituais, o convívio em grupo através dos folguedos (COSTA, 2007) 
 
FESTAS: Possibilidade de Encontro e Envolvimento 
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As festas representam uma oportunidade de fortalecimento, de sentir-se vivo, de ultrapassar os 
limites e também um exercício de convivência, de envolvimento e de socialidade. Muitos 
pensadores reconhecem a importância das festas para a vida do homem. Mikhail Bakhtin (1987) 
observa que as festividades são uma forma primordial e marcante na civilização humana, 
qualquer que seja a manifestação. Afirma que não é, portanto, necessário explicá-las como 
produto das condições e finalidades práticas do trabalho coletivo ou justificá-las pela 
necessidade biológica que o homem tem de um período de descanso.  
Jean Duvignaud, (1983) destaca que a festa não implica qualquer outra finalidade senão ela 
mesma e que os “atos sem finalidade” não ficam restritos a normas, mas ocupam um lugar 
imenso no curso da vida humana, escrevendo-lhe a história. Observa que a festa se apodera de 
qualquer espaço onde possa se instalar, representando uma forma de transgressão das normas 
estabelecidas. A rua, os pátios, as praças, servem para o encontro de pessoas fora de suas 
condições cotidianas. “Então, a empatia ou a proximidade constituem os suportes de uma 
experiência que acentua intensamente as relações emocionais e os contatos afetivos, que 
multiplica ao infinito as comunicações [...]” (DUVIGNAUD, 1983, p. 68). 
Segundo Ortega y Gasset “O homem necessita periodicamente da evasão da cotidianidade em 
que se sente escravo, prisioneiro de obrigações, regras de conduta, trabalhos forçados, 
necessidades.” (1991, p. 70). Neste contexto, as festas, com suas danças, bebidas e 
representações, possibilitam o rebrotar nas almas emoções profundas 
Para Edgar Morin (2002) o homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do 
delírio. Assim o Homo sapiens e demens não vive apenas a racionalidade e a técnica mas 
entrega-se às danças, transes, magias, ritos. 
Georges Balandier observa também que: “Com a festa, o desmoronamento da ordem das coisas 
acontece na efervescência coletiva. É a esbórnia graças à qual manifesta-se, como um parênteses 
colocado no interior do cotidiano, um mundo inteiramente diferente.” (1997, p.128). Cláudia 
Leitão amplia essa concepção destacando que as festividades trazem a característica original de 
reunir pessoas. Para ela, a festa é esse tempo de unir-se, de fortalecer as relações sociais, de 
parentesco, de vizinhança, de alianças. Maffesoli (2005) reconhece também a força e o valor 
desses momentos para a vida social. para o envolvimento entre as pessoas 
Reitero que a relação entre os indivíduos se dá de forma emblemática na preparação e execução 
de suas festas, rituais, manifestações. Triunfo é um exemplo dessa dinâmica em que o homem 
compartilha coletivamente a alegria dos momentos festivos. Os triunfenses vivem intensamente 
suas festividades marcando um tempo-lugar  no qual as relações de parentesco, de vizinhança e 
de amizade se afirmam e se fortalecem. Dentre elas, o carnaval tem papel de destaque, com seu 
caráter dionisíaco, afinal, o “[...] carnaval é a festa no sentido pleno.” (Duvignaud, 1983, p. 69).  
 
A Brincadeira dos Mascarados no Carnaval Triunfense 
Através das gerações que se sucederam houve a construção da brincadeira popular que já tem 
hoje cerca de nove décadas de existência. Marcado por um jogo de transformações e 
permanências, o folguedo dos Caretas de Triunfo destaca-se pela dinâmica de sua existência.  
A versão de muitos daqueles que guardam na lembrança a história deste mascarados ou que 
ouviram falar nela é que o Careta de Triunfo nasceu no Alto da Boa Vista! O Alto era um bairro 
triunfense onde a população de baixa-renda vivia, também conhecido como “Matança”, pela 
proximidade com o único matadouro existente na cidade. Ali era encontrado o famoso “Gato 
Preto”, prostíbulo existente no início do século XX (LOPES 2003). O Alto continua a existir e 
seus moradores ainda vivenciam as dificuldades de sobrevivência, a luta pelo sustento diário.  
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Em seu trabalho sobre Triunfo, a historiadora Lopes (2003) registrou que o Careta teve sua 
origem no Reisado, quando Mateus, após ter bebido muito, foi expulso do grupo, decidindo 
brincar pelas ladeiras da cidade durante o carnaval, usando máscara. 
 
O Careta se aprontava, pegava um chocalho, uma enxada, uma lata, pra sair batendo nas casas, 
chamando o povo: acorda meu patrão, acorda meu patrão! Ele fazia aquela máscara. Quando 
acabava colocava o cabelo da crina do animal para enfeitar. A roupa era uma roupa velha. Eles 
não tinham esse negócio de roupa nova não. No carnaval era mais gente, do mesmo jeito, com 
máscara, com barba (Maria de Neco). 
 

O carnaval é escolhido pelo Mateus, expulso do Reisado, para dar continuidade à brincadeira. 
Ele transforma-se, deixa de ser o anunciador do festejo natalino para, no período carnavalesco, 
ser o Senhor das Ladeiras. O antigo Mateus, palhaço, comediante, continua sendo brincante, mas 
numa atitude de resistência, desenvolve outros elementos que possibilitarão o surgimento da 
brincadeira carnavalesca do Careta: com relhos  em punho, roupas velhas e escuras, os 
mascarados vão se agrupando, tomando conta das ladeiras, ampliando e formatando o folguedo 
triunfense no carnaval.  
Gostaria de destacar que nesse tempo de festa há o renascimento de um ideal comunitário através 
das imagens, que são elementos capazes de resgatar o encantamento diante do mundo. No 
período carnavalesco os Caretas passam a construir um universo imagético com uma estética 
própria, vivendo a possibilidade do estar-junto comunitário e marcam sua força na cidade. As 
imagens são instrumentos de ligação, aglutinando os brincantes da treca do Alto, tornando-os 
fortes, resistentes, irreverentes, presentes para a comunidade. 
 

Na perspectiva de uma teoria de complexidade, todos os elementos constitutivos, o homem e a 
sociedade, se correspondem, interagem uns sobre os outros. O conjunto tem uma repercussão na 
consciência da vida. Assim, todas as sensações chegam a produzir emoções estéticas 
(MAFFESOLI, 1996, p. 86). 
 

Hoje dezenas de brincantes encantam moradores e visitantes ao percorrerem as ruas da cidade. 
Seus corpos brilham, cobertos pela roupa em cetim, com detalhes em tecidos  reluzentes a luz do 
sol. Os chapéus ganharam fitas acetinadas, flores artificiais em tamanhos diversos, espelhos e 
pompons multicores. As luvas substituíram as meias, que eram utilizadas anteriormente para 
encobrir as mãos. Os sapatos ou botas complementam a indumentária. A máscara é o elemento 
de destaque, indispensável para propiciar o anonimato: amiga inseparável do mistério. (Fig 02) 
As tabuletas em madeira, carregadas pelos Caretas, possuem dependurados chocalhos colocados 
no gado e alertam a população para sua presença nas ruas. Sendo também conhecidas como 
“chocalheiras” trazem a irreverência das mensagens criativas pintadas com letreiro colorido, de 
autoria dos próprios mascarados ou retiradas dos pára-choques de caminhões (LOPES, 2003). As 
placas representam uma forma de comunicação e empatia entre os mascarados, moradores e 
visitantes, que se divertem ao lerem as frases “picantes” “[...] ) conteúdo, no sentido estrito do 
termo, importa pouco, pois cada provérbio, cada dito popular, enfim, destaca fortemente uma 
pluralidade de conteúdos.” (MAFFESOLI, 2005, p. 57).(Fig 03) 
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Figura 02: Os mascarados preservavam o anonimato 
 
 
O relho complementa a fantasia dos Caretas sendo de suma importância para o desenvolvimento 
da brincadeira. Segundo os brincantes o relho ou “reio”, é “estalado”, “estralado”, cortado no ar. 
Produz um som característico que se propaga pelas ruas e becos da cidade, pelos labirintos 
ladeirosos, nos pátios arborizados em frente das casas.  
Os Caretas não falam! Envolvidos numa atmosfera silenciosa os seus olhos brilham sob as 
máscaras e conseguem dizer mais que palavras. Chauí (1986, p. 33) destaca a força do silêncio 
na cultura popular: “Nela, o silêncio, o implícito, o invisível são freqüentemente, mais 
importantes do que o manifesto.” (Fig 04) 
 

 
Figura 03: Mensagens criativas nas placas 
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Figura 04: Silenciosos os Caretas desfilam nas ruas 
 
Temas Recorrentes: o Medo, a Curiosidade, o Orgulho 
O Medo 
As lembranças e esquecimentos sobre os primórdios da brincadeira dos Caretas trouxeram à tona 
um sentimento recorrente: o medo. Deve-se observar que na sua complexidade o homem vive 
atrelado a sentimentos necessários a sua existência e sobrevivência e, dentre eles, o medo 
apresenta-se de forma contundente. O ser humano, Homo complexus, é racional e irracional, 
sujeito de afetividade e objetividade, um ser sério e calculista, mas também ansioso e angustiado. 
Vivencia o amor e o ódio, a violência e a ternura. Caminha entre os ensinamentos da ciência e da 
filosofia, nas crenças do mito e da magia. É possuído pelos deuses e pelas idéias, nutrindo-se de 
conhecimentos comprovados e também de ilusões e quimeras (Morin, 2002).  
As falas mostraram que os antigos carnavais triunfenses foram regados pelo medo dos Caretas, 
quando o feio das máscaras medonhas, o sombrio das roupas escuras, a forma como os 
brincantes andaram pelas ruas, construíram uma estética marcante que nutriu o imaginário 
daqueles que vivenciaram esses momentos. 
Assim a estética do feio, presente na realidade e no imaginário da brincadeira triunfense, marcou, 
envolveu, uniu moradores e brincantes, desencadeando a emoção presente em suas falas: 
 
A emoção não mais como simples fenômeno psicológico, ou como suplemento da alma sem 
conseqüência, mas também como estrutura antropológica, cujos efeitos ficam por apreciar. Isso 
nos leva a considerar a idéia obsedante do estar-junto como sendo essencialmente uma 
“religação” mística sem objeto particular (MAFFESOLI, 1996, p. 29). 
 
As máscaras encobriam os rostos dos brincantes que se transformavam em figuras anônimas e 
temidas. “As produções do imaginário não estão unicamente destinadas à transmissão da palavra: 
inscrevem-se nos sistemas de práticas mais ou menos dramatizadas, chegam à materialidade por 
meio da criação artística – principalmente a arte das máscaras.”(BALANDIER, 1997, p.144). 
Reitero a importância da máscara para o jogo do anonimato e do segredo, pois compartilho com 
o pensamento de Simmel quando afirma que: “[...] uma pessoa se faz particularmente notável 
através daquilo que esconde” (SIMMEL, 1999, p.226). A história do homem é marcada pela 
presença desse importante adereço utilizado em seus rituais: a máscara. A máscara é traduzida 
por Bakhtin como o motivo mais complexo e carregado de sentido nas manifestações populares, 
revelando com clareza a profunda essência do grotesco (BAKHTIN, 1987). 
 
A Curiosidade 
Na brincadeira nas ruas, nas residências, nos estabelecimentos comerciais, mascarados e 
moradores vivem o jogo do anonimato presente no folguedo dos Caretas. Estes, com seus corpos 



 408

completamente encobertos e seu implacável silêncio, atiçam a curiosidade daqueles que desejam 
descobrir quem está por trás das coloridas máscaras carnavalescas. A curiosidade é acirrada no 
jogo de esconde-esconde, no qual a máscara é instrumento do lúdico. “Assim como o mito, e aí 
reside para nós a sua importância, o lúdico é uma maneira da sociedade expressar-se.” 
(MAFFESOLI, 2005, p. 47). 
A curiosidade faz parte do jogo humano, das brincadeiras infantis, dos relacionamentos 
amorosos, dos enredos da literatura. O jogo, por sua vez, independente da idade, da classe social, 
do gênero, dos níveis de escolaridade, interfere na vida do homem, pois a partir dele pode se 
viver em um mundo de fantasia, de encantamento, de sonho: “[...] reconhecer o jogo é, 
forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material. 
Ultrapassa, mesmo no mundo animal, os limites da realidade física.” (HUIZINGA, 1999, p.06). 
Com o passar dos anos a brincadeira dos Caretas tomou conta das classes média e alta, que, 
aproveitando o anonimato propiciado pela máscara e pela vestimenta, passaram a participar da 
festa. O carnaval oportuniza o rompimento das censuras e conveniências, revertendo as 
hierarquias em favor das máscaras (BALANDIER, 1997). Neste contexto os jovens das classes 
mais favorecidas de Triunfo, inclusive as mulheres, começaram a sair também como Careta. Os 
brincantes, para não serem reconhecidos, usavam muitas calças e camisas sobrepostas, paletó, 
gravata, chapéu e luvas. A fantasia possibilitava a participação na pândega dos triunfenses, pois a 
festa carnavalesca é um tempo marcado pela libertação temporária das hierarquias, regras e tabus 
(Bakhtin, 1987, p. 09). 
Existia o desejo das classes mais privilegiadas de Triunfo de sentirem também o prazer de 
brincar, de envolver-se na pândega mascarando-se, trajando vestimentas usadas, sendo 
momentaneamente outros personagens: vivenciar o jogo do anonimato.  
A confecção das fantasias, a elaboração das máscaras, a escolha das mensagens, sempre foram 
elementos fundamentais para a união entre os grupos, o convívio entre os brincantes estruturando 
o folguedo. Com o passar dos anos a beleza do feio deu lugar à preocupação com uma estética do 
belo. Os grupos se reuniam para decidir suas fantasias e, dentro das suas possibilidades 
financeiras, tornaram a indumentária do brincante mais colorida, mas chamativa. A palavra de 
ordem era brincar e a brincadeira começava nos preparativos que antecediam a saída dos 
mascarados. Executar as fantasias, preparar os relhos, enfeitar os chapéus, escrever nas tabuletas: 
tudo era motivo para estar-junto  
No movimento da manifestação carnavalesca as crianças e as mulheres vão sentindo-se também 
mais e mais envolvidas pelo lúdico da brincadeira. Assim, começam a participar igualmente do 
folguedo, deliciando-se com o jogo do esconde-esconde, com o treino das relhadas, com a 
elaboração das máscaras. Os pequeninos Caretinhas e a participação feminina marcam a 
continuidade da tradição que transita entre as gerações (Fig.05). 
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Figura 05: Os Caretinhas marcam a continuidade da brincadeira 
O Orgulho 
O homem orgulha-se por ter nascido em um determinado lugar, pertencer a uma família, 
vivenciar na comunidade o trabalho, sentir a natureza que o cerca, participar das festas e 
comemorações locais, possuir uma língua nativa e testemunhar as mudanças e permanências 
existentes na cultura de sua terra. O triunfense orgulha-se de ser sertanejo, ultrapassar os 
obstáculos naturais de uma terra castigada pela seca e pelo frio, de poder colher entre cactos e 
flores os frutos doces de seus quintais Alegra-se com a música do xaxado, as histórias sobre o 
cangaço, as serestas nas ladeiras pedregosas. Orgulha-se especialmente por ter um personagem 
representante da cidade, o Careta, patrimônio cultural , exemplo de uma tradição que se mantém 
há décadas e que se renova a cada carnaval. Orgulha-se por ser Careta e participar dos grupos 
que mantêm o folguedo vivo. Esse sentimento é como uma luz que ilumina e fortalece a 
brincadeira. 
Marcadas por esse sentimento de orgulho as trecas  geralmente eram formadas por pessoas 
fortemente relacionadas entre si, pelo parentesco, pela residência, pela amizade, pelas condições 
gerais de existência social, pelos interesses comuns. Esses laços operavam como força motriz 
para a construção do grupo, para o ato de estar-junto na brincadeira, vivendo em um mesmo 
universo simbólico: seja na beleza do feio, seja na comicidade do grotesco, seja no brilho e 
pompa das fantasias mais exuberantes. A treca servia para reunir os indivíduos, atraí-los para 
uma convivência ainda maior, levá-los à proximidade, religando-os, tornando-os membros de um 
mesmo grupo (Fig 06). “É assim que, num movimento circular sem fim, a ética, o que agrega o 
grupo, torna-se estética, emoção comum, e vice-versa. Há uma simetria entre esses dois pólos, e 
é a corrente que passa entre eles que determina a maior ou menor intensidade da existência.” 
(MAFFESOLI, 1996, p. 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06: Treca de Caretas 
 
Em sua existência a brincadeira une, seduz, agrupa e envolve os triunfenses que passam a 
experienciar o folguedo. Não se pode esquecer, porém, que a dinâmica das manifestações da 
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tradição está envolta em um processo de tensão, cujas forças são medidas constantemente. O 
desenvolvimento desenha uma nova realidade e nesse processo estão envolvidos os brincantes, 
os moradores, o poder institucional, a indústria de lazer e turismo e também os visitantes. 
Percebe-se que, neste universo, nem tudo é sereno e estável, e a briga pelo poder dita normas e 
regras que podem influenciar diretamente na trajetória da brincadeira. Balandier (1997) observa 
que a sociedade se concebe enquanto ordem aproximativa e sempre ameaçada: produto das 
interações entre ordem e desordem. Sendo uma produção contínua, forma inacabada, nela podem 
ser identificados movimentos de desorganizações e reconstruções, rupturas e equilíbrios 
temporais. Nem a perenidade, nem a harmonia total se fazem presentes em determinada 
comunidade. 
No desenvolvimento do folguedo, novas trecas foram formadas revivendo a brincadeira. O poder 
institucional começou também a incentivar uma maior participação na brincadeira, por meio da 
organização de oficinas na rede Municipal de ensino e do Concurso dos Caretas, no período 
carnavalesco. As oficinas objetivavam incentivar a participação na brincadeira pela execução da 
indumentária. 
A partir da década de 80 o Concurso passou a existir na segunda-feira de Momo na Praça 
Carolino Campos , em frente ao Cine-Theatro Guarany, que ficou, a partir daí, sendo o palco 
para as apresentações dos brincantes, local privilegiado nas comemorações da cidade: lugar de 
aproximações e disputas.(Fig.07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 07: o concurso dos Caretas 
 

O carnaval triunfense transformou-se a cada ano em um espetáculo de proliferação de imagens, 
marcado pelo brilho, pelas cores, pela beleza dos mascarados que participavam do concurso. 
Esse universo imagético tornou-se elemento de visibilidade e foi formatando um marco 
identitário para a cidade sertaneja que passou a ser reconhecida como a Terra do Careta (Fig.08). 
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Figura 08: Triunfo: Terra dos Caretas 
 
Encruzilhada entre o Desenvolvimento e o Envolvimento 
 
É marcante a importância das representações da cultura da tradição como elementos que 
identificam os lugares. As danças, as festas, as cantorias, registram o que o povo traz de suas 
origens, de ensinamentos que passam de pai para filho, das formas de brincar e de viver, com a 
grandiosidade de seu universo imagético. Esse espetáculo de imagens vai servir a diferentes 
grupos, legitimando diferentes causas.  
No caso triunfense, a indústria cultural, respaldada pelo poder institucional, pela indústria do 
turismo, transformou o Careta em marca, marketing, propaganda para a festa.  Tenta-se, neste 
contexto, “organizar a desordem” característica da comemoração carnavalesca, estipulando-se 
horários, formatando-se cronogramas, delimitando-se espaços para as apresentações, 
desenvolvendo-se o concurso para estimular os brincantes e propiciar a cobertura da mídia que 
introduz o espetáculo na cultura de massa.  
Nesta dinâmica, os visitantes, ávidos pelo que é peculiar na região, encantam-se pelo brilho, a 
cor, o movimento próprio da brincadeira. Os Caretas, orgulhosos por representarem sua cidade, 
por serem fotografados e assediados pelos turistas, esforçam-se por ultrapassar as carências 
financeiras e produzir suas belas fantasias. “É importante que a gente sai pelas ruas alegrando o 
povo. E o povo sente que o Careta é uma coisa que nunca pode morrer aqui na cidade de 
Triunfo.” (João Bosco ).  
Os concursos organizados pela Secretaria de Cultura passaram a premiar o “melhor brincante”, 
através de uma comissão julgadora que pontuava os concorrentes observando o chapéu mais 
colorido pelas fitas brilhantes, a roupa mais elaborada, a tabuleta com mensagens mais 
interessantes e o brincante que possuía a maior destreza com os relhos. Desde então os Caretas 
de Triunfo não aparecem mais a qualquer hora e lugar nos dias de carnaval. Eles são anunciados 
e apresentam-se, vivenciando o espetáculo (Fig. 08).  
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Figura 08: A Beleza das fantasias no Concurso 
 
Na atual realidade triunfense, como em diversas cidades interioranas e capitais brasileiras, o 
palco torna-se elemento presente e indispensável para a festa carnavalesca, que passa a ser alvo 
da cultura de massa. Morin (2005) observa que alguns temas folclóricos que são absorvidos por 
esta cultura não são destruídos, mas desintegrados e novamente integrados, em um processo 
reestruturante. O carnaval pode ser um exemplo deste movimento. O autor destaca que ao 
mesmo tempo em que a cultura de massa, através dos cantos, festividades, jogos, ritmos do 
rádio, da televisão e do cinema, ressuscita o universo das festas, danças e jogos do folclore, ela 
também é elemento transformador desse universo. 
E nessa estética, o brilho, a beleza das cores, a abundância das formas, apresentam-se como 
emblemas que chamam a atenção, que maravilham, que encantam. “O espetáculo, como 
tendência a fazer ver (por diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar 
diretamente, serve-se da visão como sentido privilegiado da pessoa humana - o que em outras 
épocas fora o tato [...]” (DEBORD, 1997, p. 18).  
O Careta identifica a cidade e também é parte da identidade de muitos moradores de Triunfo. Ser 
Careta é mais uma faceta desses profissionais liberais, políticos, funcionários públicos, donos de 
hotéis, comerciantes, donas de casa, estudantes. Os moradores circulam pelos cargos, pelas 
funções, pelas atividades, pelos grupos que constituem a comunidade triunfense e também pelas 
trecas de mascarados. Pertencem a esses diversos grupos que lhes ajudam a ser e a sentirem-se 
triunfenses. Zigmunt Bauman destaca que o pertencimento e a identidade não têm a solidez de 
uma rocha e, conseqüentemente, não podem ser garantidos por toda a vida. Ao contrário, passam 
a ser negociáveis e revogáveis, dependendo das necessidades individuais e coletivas, numa 
construção constante. Segundo ele, “[...] a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser 
inventado, e não descoberto; como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que ainda 
se precisa construir a partir de zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e protegê-
la [...]” (2005, p. 21). 
Seja em relação a um único indivíduo, seja em relação a uma cidade, o processo identitário é 
como um rio que se forma através de muitos movimentos, cursos de águas, dinâmica de 
correntezas, ação de marés, influências de relevo e caminhos percorridos. Nessa perspectiva 
identidade e pertencimento não podem ser entendidos como algo  homogêneo, estático, 
definitivo; “[...] as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira 
como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o 
“pertencimento” quanto para a ‘identidade’.” (idem , p. 17). 
Os indivíduos, como os lugares, passam por múltiplas mudanças traduzidas como variações, 
modificações, conversões e até revoluções que vão moldando essa matéria caracterizada pela 
plasticidade. Por isso a idéia de Maffesoli que “[...] o eu só é uma frágil construção, ele não tem 
substância própria, mas se produz através das situações e das experiências que o moldam num 
perpétuo jogo de esconde-esconde.” (1996, p. 304). Assim como os seus habitantes, os lugares 
são marcados por uma história de construções identitárias, que se renovam e se mantêm e com 
isso incorporam novos elementos ou preservam características emblemáticas. Nesta perspectiva, 
Triunfo, reconhecida como Oásis do Sertão, Reino da Rapadura, vê na força da brincadeira dos 
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Caretas a possibilidade de ampliar essa construção identitária intitulando-se Terra dos Caretas. O 
folguedo conforma uma identidade cultural triunfense que legitima e representa, simbolicamente, 
aquele espaço.  
 
E Assim Segue a Brincadeira 
 
A vida do Careta foi animada pela reunião dos brincantes, pela formatação das trecas. A força 
que lhe deu suporte e visibilidade é resultado do processo de estar-junto na busca de soluções 
para a preservação, manutenção e transformação da brincadeira: processo contínuo de 
identificação. Maffesoli observa que a lógica identitária está relacionada com o indivíduo, 
enquanto a lógica da identificação parte “[...] desses casos de experiência que, antes de todo o 
conceito preestabelecido, constatam que o ‘eu’ é feito pelo outro, em todas as modulações que se 
pode dar a essa alteridade”.(1996, p. 305) 
 
. O indivíduo só pode ser definido na multiplicidade de interferências que estabelece com o 
mundo circundante. Seja esse mundo a dos outros indivíduos, compondo a proximidade social, 
ou o das situações, das ocorrências que favorecem essas relações, pouco importa. Em 
compensação, o que merece ser notado é que o sujeito é um “efeito de composição”, daí seu 
aspecto compósito e complexo. ”(MAFFESOLI, 1996, p. 305). 
 
Os lugares, por sua vez, são fruto dessas relações que se estabelecem entre os indivíduos, ou 
pessoas, numa dinâmica relacional de ação comunal. Numa perspectiva de troca, Triunfo 
também vivencia um processo de identificação; é na dinâmica do encontro da pessoa que se 
relaciona, que se envolve e que segue em direção ao outro, que o folguedo do Careta deve ser 
percebido. Estar-junto, criar grupos, unir-se através de uma estética, participar dos momentos 
coletivos propiciados pela brincadeira. Não se restringem ao tempo da festa, pois também são 
momentos que antecedem as comemorações.  
No caso da brincadeira dos Caretas é todo aquele tempo dos preparativos, das decisões, da 
confecção das fantasias, da pintura das máscaras, da escolha das frases das tabuletas, do treino 
com os relhos, do pensar sobre o folguedo em conjunto  
 
Aí a gente reúne vinte, trinta amigos, pra gente pintar [a máscara]. “E aí tu gostou da minha? 
Não, tá beleza!” Não existe aquele setor inveja: a tua é melhor do que a minha, sabe? Tu pinta a 
tua e depois tu me ajuda a pintar a minha. E aí fica aquela união, tá me entendendo? “Não. Tá 
faltando um detalhezinho aqui...Vamos fazer assim!”  E ali fica tudo legal, quase todo mundo 
semelhante ao outro, pra ficar aquela turma, aquela equipe (Bosquinho). 
 
Envolvidos nos preparativos e na estética que permeiam a execução da indumentária, os Caretas 
vão se fortalecendo enquanto grupo, trecas que representam os bairros, turmas que se formam 
ampliando os laços de convivência. Aí chega o período carnavalesco e o tempo da festa efetiva o 
estar-junto na cidade, nas ruas ladeirosas, nas casas com os parentes e amigos, nos bares repletos 
de clientes, nas praças com os turistas e repórteres. O orgulho se ver nas emissoras televisivas, 
nos registros fotográficos, nas filmagens produzidas durante a festa. 
A representação dos mascarados torna visível esse elemento invisível que é o desejo de troca e 
de sociabilidade. O folguedo está envolvido nesse processo e, mais importante do que ser 
Triunfo a Terra do Careta, é a dinâmica que abraça esta comunidade, numa lógica de 
identificação com a própria brincadeira, envolto nesse imaginário que atrai, que fascina, em 
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torno do qual cristalizam-se as atitudes e os sentimentos. A brincadeira, e com ela a identificação 
e o envolvimento fortalecem os grupos, o lugar e conseqüentemente o próprio folguedo, num 
imenso movimento de troca.  
 Os temas recorrentes apontaram para o envolvimento presente na vida na manifestação 
triunfense. O medo, a curiosidade e o orgulho surgiram das lembranças daqueles que 
efetivamente presenciaram ou vivenciaram o folguedo dos mascarados e representam cicatrizes 
que sofreram metamorfoses com o tempo. Os três sentimentos atravessaram essas nove décadas 
de brincadeira, sobrepondo-se, aparecendo com intensidades diferenciadas nos diversos 
momentos vividos. 
O medo apresentou-se de forma mais contundente nas primeiras décadas da tradicional 
manifestação, quando a estética do feio marcou efetivamente o folguedo.  
A curiosidade permeou toda sua existência, pois o anonimato, o segredo, o mistério, envolveu 
participantes e assistentes, até os dias atuais. Observo que a dinâmica de permanências e 
mudanças presente na brincadeira interferiu muitas vezes na questão do anonimato, ampliando o 
seu movimento. 
O orgulho aflorou das falas de antigos triunfenses e aparece com grande força nos depoimentos 
atuais. A visibilidade do Careta hoje, como símbolo identitário de Triunfo, envolve a brincadeira 
no universo midiático, na cultura de massa. Moradores e brincantes orgulham-se da beleza e 
exuberância do folguedo, que representa a cidade. 
E os Caretas continuam fazendo da tradição um renovar constante, a cada carnaval, a cada 
apresentação. Como uma mola propulsora do movimento, uma corrente que percorre as águas de 
um leito longínquo, um vento forte a soprar as velas de uma embarcação em alto mar, seguem os 
brincantes, vivenciando conflitos e prazeres, envoltos num imaginário que une, sob o desejo de 
manter a vida do folguedo. E assim segue a brincadeira, nas encruzilhadas traçadas entre o 
desenvolvimento e o envolvimento, em movimento constante da tradição que se mantém e se 
renova. (Fig 09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: E a tradição continua seu movimento 
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Dimensões simbólicas, arquetípicas e míticas dos benditos populares: 
Linguagem simbólica dos benditos na essência dialética do imaginário 
popular em um rito de Santo Antonio  
  

SÁ JÚNIOR, Lucrécio Araújo de * 
Introdução  
No processo de sobrevivência as camadas populares contam com condições ambientais, 
climáticas. Assim, buscam nas celebrações e festas religiosas proteção para a sua vida. No 
âmbito desta pesquisa temos duas características básicas que marcam e configuram os benditos 
populares, essas forças são: a ecológica, fazendo surgir paisagens humanas onde as condições de 
meio ambiente obrigam a adaptações regionais ou à diáspora; a econômica, criando formas 
diferenciadas de produção que conduziriam a especializações funcionais e a seus 
correspondentes modos de vida.  
No processo migratório, algumas tradições religiosas são transplantadas de um lugar para outro, 
geralmente do campo para a cidade, do Sertão para o Litoral. Num e noutro lugar, o canto nas 
celebrações populares religiosas tem função didática, é uma lírica na qual o cotidiano passa a ser 
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regulado por práticas ditas na narrativa. Em qualquer sociedade, nos ritos e nas celebrações, a 
prática de cantar bendito é suficiente extensa e diversificada, em cada uma delas o canto assume 
em si a possibilidade de refletir e validar os próprios valores e a hierarquia social vigentes.  
Neste trabalho estão em discussão as dimensões simbólicas do imaginário de um grupo social 
que resolve realizar um rito religioso para Santo Antonio,  expondo sua identidade, valores e 
ideologias. Exercer ações no campo dos ritos religiosos é dar sentido ao mundo. Para criar 
significado, o sujeito põe em atividade uma função da mente – a imaginação (c.f. Pitta, 2005).  O 
imaginário desenvolve-se em torno de temas cotidianos, imagens que o ser humano constrói para 
os núcleos ao redor dos quais ele próprio converge e se organiza.  
É no devaneio poético humano que a dimensão simbólica toma parte, como bem observa 
Bachelard. Observando isso, Gilbert Durand incita a discussão sobre o imaginário considerando 
as pontuações de Bachelard sobre as relações existentes entre o símbolo, o eu e o mundo. O 
símbolo é dinâmico e por isso mantém uma relação com a imagem e o imaginário.  Na busca de 
compreender o que vem a ser qualquer conjunto de imagens e de relações de imagens que 
constitui o capital pensado do “homo sapiens” o autor considera ainda as idéias de Cassirer 
(1998) também sobre os símbolos, que para este autor têm propriedades criadoras e libertadoras. 
Para Cassirer (1925), o mito se constitui como experiência existencial do homem que lhe permite 
encontrar-se e compreender-se. Assim, a atividade criadora do espírito humano lida como toda a 
experiência humana e sobrenatural. Gilbert Durand na explanação sobre o que é o imaginário nos 
apresenta a noção do que o seja a partir de algumas idéias reagrupadas. Nas palavras de Danielle 
Pitta (2005, p. 15),  Durand expõe o imaginário como algo considerado como a essência do 
espírito, á medida que o ato de criação é o impulso oriundo do ser (individual ou coletivo) 
completo (corpo, alma, sentimentos, sensibilidade, emoções), é a raiz de tudo aquilo que, para o 
homem, existe. 
Seguindo tais orientações, o corpus deste trabalho foi constituído através de pesquisas de campo 
realizadas entre o período de março a julho de 2008, as recolhas foram realizadas inicialmente 
com uma informante (46 anos), que faz parte de uma irmandade chamada Legião de Maria. 
Através desta informante foi possível chegar a uma comunidade localizada no Bairro de 
Mangabeira na cidade de João Pessoa/PB, composta por pessoas todas oriundas do sertão 
nordestino; temos as origens da referida comunidade em três Estados, particularmente Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte.  
Dentre o calendário litúrgico celebrado pela comunidade destaca-se a Trezena de Santo Antônio 
realizada do primeiro ao décimo terceiro dia do mês de junho. Esta celebração dirige-se 
exclusivamente a interesses do grupo, sejam eles objetivos ou subjetivos; os quais, visam 
assegurar, no respectivo seio em que se realizam, mecanismos de inter-ajuda, dirimindo conflitos 
internos e regulamentando a formação e o exercício social familiar e profissional. Todos estes 
anseios se dão na constituição intersubjetiva de negociação simbólica, na qual temos as 
dimensões sociais e também pessoais, emocional e psicológica.  
No nosso estudo destacamos que é o canto, no seu conjunto, quem garante à festa religiosa graus 
apropriados de representação, seja no âmbito cerimonial seja nas modalidades apelativas de 
entretenimento. Para o grupo que interage, o canto é quem preside a constituição do rito e, 
sobretudo o recrutamento das individualidades.  
 
A trezena de Santo Antônio 
 
A trezena é celebrada há dezoito anos, teve início no Bairro da Torre em João Pessoa/PB, por 
ocasião de uma promessa; A organizadora da festa, a ‘mentora’ (80 anos) do rito recorreu a 
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Santo Antonio para curar o seu filho de uma doença. Em Mangabeira o rito acontece a cerca de 
10 anos, são as mulheres que conduzem a celebração, estas se responsabilizam pelas rezas, pelos 
cânticos, pela decoração do ambiente. Na trezena existem para além das orações, simpatias, 
causos, brincadeiras, rifa de objetos. O espaço sagrado e o que se pode chamar de festa é pouco 
definido, não existem fronteiras bem delineadas entre a celebração religiosa e a vivência profana. 
No espaço interior da casa, onde se faz a celebração, estão os garrafões de vinho, o milho cozido, 
a canjica, a cocada de Santo Antonio feita especialmente para o primeiro dia da festa.  Nas 
palavras da organizadora,  
 
[...] são 13 dias. E vamos continuar 13 dias, 13 dias. No Dia 13 vamos só comemorar é festa. Dia 
12, dia dos namorados nós faz uma festa aqui. As trezenas de Santo Antonio quer animação. 
Num é só BA BA BA BA BA não, é ler as leituras e também nós temos simpatia pra animar, né! 
Todo ano se fazia simpatia das doze moças... hoje as moças num querem mais saber... por que 
quando arruma namorado né... num querem mais, então elas deixaram de fazer a simpatia das 
doze moça... depois teve outra simpatia muito gratificante, uma que a gente fez, como Marizete, 
Marizete participou e irmã Vera também... uma simpatia muito interessante, aquilo é pra animar! 
Por que Santo Antonio gosta de simpatia, de brincadeira, mas brincadeira que se leva a sério 
também, num brinque não! Hoje nós vamos fazer uma simpatia dos sete salmos, então vamos 
começar agora...  
 
Na novena se lê sobre a vida de Santo Antonio. Depois algum dos participantes faz um 
depoimento de sua própria vida.  A distribuição dos papéis, manuscritos do canto, anima de 
alguma maneira a novena. No primeiro dia da trezena todos rezam a primeira oração e em 
seguida fazem a simpatia dos salmos; todos pegam um pedaço de papel e anotam um pedido, 
uma graça que se quer alcançar. Como observa uma informante,  quem sabe escrever coloca no 
papel, quem não sabe mentaliza o pedido. No último dia da celebração sai a resposta,  se sim ou 
não.  
Nos demais dias da trezena a celebração ocorre intercalando simpatias, brincadeiras, rezas e 
cânticos. A ladainha é cantada geralmente no meio da novena, como ato de penitencia. Vejamos 
a seguir algumas estrofes retiradas de um manuscrito,  
 
 
Kirie-Eleison 
Kirie-Eleison 
Cristo-Eleison 
Pater Celeste Deus 
 
Filho Redentor Munde Deus              Mizererenobis 
Santa Trina Onus Deus                      Mizererenobis 
Espírito Santo Deus                           Mizererenobis 
 
Santo Antonio 
Santo Glorioso 
Filho Redentor 
Socorro dos Fraco 
Coluna da Igreja 
Terror do Inferno 
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Flagelo dos Vicios 
(...) 
Varão Santo e justo 
Varão singular 
Varão milagroso 
Varão obdiente 
Varão continente 
Varão Penitente 
Varão apostólico 
Varão angelico 
(...) 
Retrato de todos os Santos 
 
As mulheres cantam seus cantos sagrados em latim arcaico posto em prosódia; isso nos indica 
como o sentido sagrado do canto encontra-se fortemente presente no fonemático, na 
materialidade do vocal, o qual revela a capacidade de precisão da articulação fonemática que 
poderíamos chamar de "memória" vocal (c.f. Reckert, 1982). O bendito em si mesmo tem caráter 
originário de bendição, ou oração também feita para se fazer preces. Neste rito também há 
espaço para as ofertas, daí o seguinte canto:  
 
Faça alguma coisa pra Antonio 
Faça alguma coisa pra Antonio abençoar... 
Se está sentado levante e venha cá 
Faça alguma coisa pra Antonio 
Faça alguma coisa pra Antonio abençoar... 
 
Depois da oferta se canta o Hino de Santo Antonio:  
 
Refrão: 
Oh que alegria 
Oh que prazer 
De ver Santo Antonio resplandecer... 
 
Amo o Padre Santo Antonio 
Dentro do meu coração 
Por ser tão Milagroso 
Com qual tenho Devoção (bis) 
 
Bendito estás Antônio 
Santo de tantos milagres 
Sempre foste milagroso 
Em toda Santa Idade (bis) 
 
(...) 
 
O canto é quem preside a constituição do rito, a sua lógica discursiva é necessariamente tão 
complexa quanto a própria realidade intricada sobre a qual ele incide. Antes de mais, uma lógica 
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de sociabilidade. Encarada na sua acepção mais ampla, em que a cerimônia litúrgica ou 
devocional, propriamente dita, se junta a todo um mosaico de festividades e espaços de encontro 
inter-pessoal anexos, com lugar para negócios, para a comida e a bebida (c.f. Fernandes, 2005). 
Nesse sentido, o canto que simboliza uma oração assume uma dimensão evidente para garantir, 
nessa multiplicidade de gestos e vontades, regulamento formal, natureza concreta do próprio ato 
de crer.  
No último dia da celebração algumas insígnias não podem faltar.  Uma fogueira acesa. Velas, 
Anjinhos que compõem a teatralização. O Pão de Santo Antonio. Do rito, todos devem levar para 
casa um pão que deve ser guardado a fim de garantir fartura durante todo o ano, até que o pão 
seja trocado no ano seguinte. No campo das simpatias há também um bolo em louvor ao Santo; o 
bolo é confeccionado com várias fitas que saem do seu interior com a ponta virada para um dos 
lados ou para cima, apenas uma das fitas contém uma aliança, que simboliza casamento, a 
mulher que retirar a fita com a aliança receberá como prêmio um marido, ofertado por Santo 
Antonio.  
No dia treze, logo após a celebração da novena chega em procissão a imagem de Santo Antônio. 
No rito existem duas imagens cultuadas, ambas em formato de escultura. Uma maior, 
permanente no espaço da casa na qual o rito se realiza. A outra menor, com pouco mais que 
trinta centímetros, verdadeiro objeto de cobiça, não co-habita o seio doméstico; esta imagem, 
embora pertença à senhora que realiza a trezena, permanece pouco tempo na casa, a cada ano 
roubam-na, a devolução ocorre no ano seguinte, quando tornam a roubá-la, quase que num 
mesmo ato.  
No último dia da festa vemos a pequena imagem de Santo Antonio vindo em procissão, 
acompanhado de fogos, velas acesas e benditos,  o canto diz... 
 
Se busca milagre 
Antonio afugenta 
As penas e as dores 
Tudo que nos tenta 
 
A chegada da imagem à casa é motivo de alegria e pompa. O Santo pequeno vem amarrado a um 
andor. Depositam-no à mesa cheia de pãezinhos. Ali se rifam objetos. Depois de todo o rito ser 
encerrado, aguarda-se a chegada de um Padre apenas para benzer os pães. Em seguida, há uma 
espécie de teatralização para se roubar novamente a imagem do Santo; uma das primeiras coisas 
a acontecer é a saída da mentora da trezena do recinto, com a desculpa de ascender os fogos no 
espaço fora da casa, todas as mulheres que fazem o ritual são convidadas a ver a queima de fogos 
que é realizada na rua. Neste momento o Santo está sendo roubado. Nas palavras da neta da dona 
da casa,  
 
Todo mundo aqui  ‘dá uma de doido’ na hora de roubar o Santo. Mas eu e tia ficamos mais ou 
menos atentas pra ver quem roubou, por que uma vez roubaram o santo e não devolveram. Mas, 
no fim das contas ninguém fica sabendo quem roubou... por que a pessoa que geralmente rouba 
já vem preparada de casa pra fazer isso.  
 
 Há grande disputa para ver quem vai roubar o santo, a maioria das mulheres que participa do 
rito se interessa pelo ato. Muitas mulheres, nesse último dia, estão acompanhadas de sacolas, 
toalhas ou panos para executar o furto. Isso de alguma maneira camufla a identidade de quem 
realmente consegue levar o santo. No recinto, ainda com a presença de muitas pessoas, o roubo 
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acontece de forma muito rápida, algumas pessoas presentes acabam vendo tudo, mas é como se 
elas estivessem compartilhando do ato, cúmplices de uma devoção, numa espécie de transe. Na 
tentativa de auxiliar o furto diretamente, se tenta também desviar a atenção da maioria. O roubo 
do santo é o ponto culminante da festa, na qual ela verdadeiramente se encerra para continuar no 
ano seguinte. Neste ano de 2008, depois de muita peleja Santo Antonio foi parar debaixo de uma 
saia. 
 
A lógica discursiva do canto  
 
A festa religiosa da trezena de Santo Antonio em Mangabeira é, com efeito, muito mais do que 
um mero ato de culto, porque mobiliza recursos de sociabilidade, e do grandioso poder de criar 
uma atmosfera lúdica onde todos os sentidos são estimulados em simultâneo para produzirem 
aquilo que a estética barroca encara idealmente como uma antevisão espiritual do que poderão 
ser os gozos celestiais.  
A pompa dos anjos em desfile cerimonial, a procissão, o trovejar dos foguetes, os pães, a 
comida, a bebida, revelam toda a avant la lettre de um verdadeiro dispositivo performativo cujo 
impacto psicológico nos sujeitos presentes não pode ser deixado de ser poderosíssimo. Cruzando 
ladainhas barrocas entoadas gostosamente com o Aguinos dei qui tolis, pecato Mundoce nobis 
dominen, a solenidade do próprio rito obtém conteúdo doutrinal dos textos lidos e cantados no 
período medieval; a performance do canto incita com particular eficácia ao estabelecimento de 
uma atmosfera de profunda piedade barroca, feita de um amalgama indissociável de respostas 
conscientes e de reações emocionais. Mas nem por isso sacia menos, ao mesmo tempo, uma sede 
de espetacularidade cujo potencial laicizante é deste modo em grande parte evidenciado.  
Neste ritual, percebe-se que os benditos guardam o sabor da melhor tradição puramente sacra do 
Barroco, momentos de tensão dramática intensa a evocarem o pathos do rito. Temos aí o 
cruzamento de uma tradição intensa de piedade corporizadada na produção de uma liturgia 
musical monumental e sedutora de todos os sentidos, com a nova realidade de uma sociabilidade 
alargada, geradora de novas interações sociais na esfera do saber; como resultado: uma prática 
social profundamente dinâmica, para a qual convergem dimensões estéticas que nos 
enquadramentos sócio-culturais recaem nas formas de entretenimento laico.  
O repertório das celebrações populares religiosas revelam-se, deste modo, como um espaço 
hibrido fascinante, onde as funções e dinâmicas sociais aparentemente incompatíveis com o 
universo do sagrado encontram, como diz Cristina Fernandes (2005), um acolhimento natural. 
Com os benditos se pode identificar ao longo dos séculos a vitalidade e a energia popular 
inegáveis para constituir tanto estética como ideologicamente seu próprio gênero litúrgico.  
A procissão que atravessa ciclicamente as ruas; as inúmeras devoções particulares quer do foro 
estritamente pessoal quer de natureza corporativa, são tradições em todas as suas dimensões que 
convidam à afluência dos benditos em torno de imagens, monumentos que abundam pelos 
arredores da cidade, constituindo na vida cotidiana ocasiões privilegiadas para uma interação 
social intensa em que o testemunho mais autêntico de fé e a vivência religiosa coexistem 
descomplexadamente como apelo lúdico da festa coletiva.  
Velas acesas multiplicam o reflexo dourado, o perfume exótico dos incensos e o próprio trovejar 
dos foguetes lançados fora da casa são elementos que de alguma maneira contribuem para que o 
aparato do rito possa ser orquestrado com maestria na versão mais ampla. A teatralidade é um 
verdadeiro dispositivo performativo multimédia que faz com que as mulheres cantoras ofereçam 
maior solenidade aos ritos.  
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No espetáculo os benditos são produzidos pelo vasto aparelho sócio-cultural, dotado de um know 
how técnico e artístico complexo e especializado, que é o poder de quem faz o canto. Na 
performance do coro, é o olhar, são os sentidos e as emoções a base para se montar o espetáculo 
do canto. Proferido num espaço teatral, o canto pretende impressionar, tal como é a sua razão 
que no discurso textual predicatório e doutrinal nele contido procura convencer.  Enquanto 
discurso lingüístico, a eficácia estratégica do bendito pressupõe, por outro lado, uma 
cumplicidade ativa por parte dos seus destinatários, condição indispensável para a validação e a 
reprodução do próprio modelo catequético assim utilizado.  
No plano da ação, o imaginário é alegórico, na trezena de Santo Antonio temos no canto o 
repouso sobre as inversões simétricas dos “temas” desenvolvidos ou “variados”, que envolvem o 
ritual. O canto revela, para além da mensagem que veicula, sentidos que somente podem ser 
conquistados pela redundância mântrica da oração (o refrão dos benditos e das ladainhas). A 
constante repetição das jaculatórias revela o logos da mensagem persuasiva. Como assinala 
Durand, a música acima de qualquer coisa, procede por uma ação de imagens sonoras 
“obsessivas” (Durand, 1999, p. 87).  
Na gramática do rito, temos na narrativa imaginária palavras e até mesmo frases inteiras que 
oferecem valores ao discurso do canto. No Sermo Mythicus, tal como assinala Durand, 
substantivos passam a ser determinantes, apaga-se o  “sujeito” da ação para dar lugar a muitos 
atributos – os adjetivos – , a força ilocucionária  dos verbos é elevada, sobretudo para dar ênfase 
à “ação” expressa, como observamos na Ladainha cantada ao santo.  
As litanias têm caráter “compreensivo”, desse modo, os benditos e as ladainhas ao Santo 
trabalham com o que se pode denominar de “esquematização verbal”. A revitalização do nome 
próprio, a substantivação, a implementação de adjetivos revelam toda a lógica dos símbolos 
supradeterminantes pelo meio social e político. Por um lado, como em todas as litanias, há uma 
espécie de revestimento atributivo, como observado por Durand (1999, p. 88).  Dessa maneira, as 
estruturas verbais dos benditos acabam por representar, de alguma forma, os símbolos e os 
valores distribuídos e instituídos socialmente. Daí, decorrem as explicações e regulamentações 
para a vida social, os símbolos parentais, de educação, de trabalho, o nível dos jogos sociais (o 
lúdico).   O imaginário se revela através de uma linguagem que está sobrecarregada de símbolos, 
verdadeiras imagens e alegorias que servem para a comunicação dos membros de uma mesma 
comunidade.  
 
A imaginação simbólica: a essência dialética dos símbolos 
 
A participação ativa no culto também é mantida pelos símbolos e arquétipos em que se 
fundamentam o imaginário coletivo, elementos reguladores de uma boa parte do cerimonial 
litúrgico e devocional. Identificamos dentro do nosso estudo o SCHÉME, o ARQUÉTIPO, o  
SÍMBOLO, o MITO, para entendermos como se forma o imaginário da comunidade que realiza 
a trezena de Santo Antônio.  
O schéme corresponde as afeições, as emoções familiares, a paz das famílias representada no 
abraço; o pão e a comida simbolizam o aconchego. Aqui estão também as relações antagônicas 
do bem e do mal, o exercício do poder da dimensão do humano e do sagrado, o antagonismo 
entre Homem e Santo. O arquétipo, representação dos schémes enquanto imagem primeira de 
caráter coletivo, corresponde ao Pai e/ou Esposo, o Varão, Senhor da casa, o chefe, o trabalhador 
que produz alimento.  O símbolo, enquanto signo concreto é algo visível no ritual, é a própria 
imagem do santo, são as insígnias do culto, para as quais e sobre as quais se louvam e fazem as 
promessas.  Na dimensão mítica temos todos esses elementos envolvidos, o schéme, o arquétipo, 
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e o símbolo, os quais constituem o próprio relato fundante do ritual. Nele, estão a composição 
musical do canto, os benditos que misturam o latim prosódico ao português, a repetição das 
rezas, a narrativa lírica e a sua função pedagógica para a sociabilidade.  
No campo do imaginário existe um pólo predominante em todas as culturas. O estudo sobre o 
imaginário visa justamente perceber qual é a polarização predominante, isto é, o tipo de 
dinamismo que se encontra em ação, o que leva à determinação do “trajeto antropológico” em 
determinada cultura ou grupo social. O trajeto antropológico é “o incessante intercâmbio 
existente, ao nível do imaginário, entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações 
objetivas que emanam do meio cósmico e social (c.f. Pitta, 2005, p. 19-20).  
Na trezena de Santo Antonio existe um isomorfismo de schémes, de arquétipos e de símbolos 
presentes nos mitos e nas constelações de imagens. A constatação desse isomorfismo se dá 
através da Convergência dos símbolos: existe uma estreita concomitância entre os gestos dos 
corpos, os centros nervosos e as representações simbólicas. A constatação da existência desse 
isomorfismo leva a perceber certas normas de representação imaginária, bem definidas e 
relativamente estáveis (c.f. Pitta, 2005).  No campo da representação simbólica o reflexo da 
posição ereta de Santo Antônio corresponde a imagem de elevação, divisão, luta; ao menino que 
leva no colo, reflete-se a idéia de pai, varão, fiel esposo; ao reflexo da deglutição da comida e da 
bebida, equivalem as imagens de interiorização, descida, harmonização, contemplação; ao 
reflexo do roubo do santo, temos a mácula, a copulação, o jogo, imagens que correspondem 
também a ciclicidade, o ritmo, o diálogo, o progresso.  
Fazendo uma leitura a partir do regime diurno do rito, referindo-se a estrutura heróica do 
imaginário, temos a luta na dimensão simbólica dos aspectos sociais, de quem busca a ascensão 
matrimonial. O ritual sugere ações obrigativas que envolvem a imagem do santo. Roubam-no, 
amarram-no, sacodem, escondem, abafam, essas práticas são muito diversificadas em cada 
comunidade que cultua Santo Antonio. Em alguns lugares do Sertão paraibano é comum amarrar 
a imagem do santo ao pé da mesa, de cabeça para baixo até se conseguir o que deseja. Noutros 
lugares se bate na imagem, açoitando-o. Nesse sentido, o simbólico do ritual visa poder, 
simbolismo da universalidade do Grande Deus Uraniano, o rei e o pai (pai-virilidade-potência). 
As simpatias revelam a busca incondicional pela ascenção, elevação.  
Os anjos, crianças travestidas com mortalhas adornadas com asas, simbolizam a busca da paz, a 
vontade de transcendência que se eleva para a superioridade; isomorfismo da luz, entre o céu 
luminoso, pureza celeste e brancura. A aliança, as fitas, o dinheiro das ofertas, o pão, o peixe, as 
flores, o jogo. São todas armas espirituais. A benção do padre visa a purificação, maneira de 
distinguir o profano do sagrado, é o modo de mostrar que a comunidade pertence a um universo 
religioso socialmente instituído, moralmente aceito e concebido. O regime diurno da imagem se 
apresenta, desse modo, caracterizado por uma lógica da antítese (de oposições), na qual 
prevalecem as intenções de distinção e análise (c. f. Pitta, 2005, p. 29). 
No âmbito do regime noturno do rito, predomina o simbolismo da paz, a noite se torna divina, é 
local para reunião, comunhão. Nesta noite existe a presença e a valorização das cores (Pitta, 
2005, 31). Entenda-se as cores como potências. No ritual de Santo Antonio, elas são exigências 
dos adornos, das vestes, coloridos são os peixinhos feitos de papel para guardar o pão; cartolinas 
coloridas, enfeitadas com lantejoulas brilhantes, douradas, prateadas, multicores. A análise desta 
insígnia mostra o simbolismo oscilante entre o aquático e o telúrico, confundindo-as. Os 
alimentos são substâncias que chamam à intimidade, toda alimentação é para o imaginário trans-
substanciação. Modifica a essência e produz energia.  
Referindo-se às funções do rito destacamos três funções devocionais específicas, recorre-se a 
Santo Antonio para o pão da casa, para a benção dos alimentos; Santo Antonio é casamenteiro, a 
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ele se pede paz para as famílias, e maridos para as moças solteiras; louva-se o santo para as 
coisas perdidas, para encontrar objetos ou pessoas.  
Temos nessa dimensão arquetípica a dinâmica de uma bacia semântica articulando aquilo que é 
próprio dos anseios femininos, desejos que objetam com precisão mensurável o masculino. Nas 
sociedades tradicionais o homem é o centro da família, ideologicamente é ele que rege a casa, é 
do trabalho do homem que se tem os alimentos (c.f. Cassirer, 1925); assim a devoção ao Santo 
Antônio está centrada no Pai, no Esposo, Varão. As mulheres solteiras buscam encontrar um 
homem para satisfazer estes anseios, de onde todo o medo, toda a esperança; jorram 
continuamente desejos para encontrar a raiz perdida da árvore de seus frutos. As mulheres 
casadas desejam paz na família, harmonia constante.  
É típico do imaginário a dualidade antagônica, na dimensão do rito temos sagrado e profano. E 
no sistema de vontades, no que denomina o “sistema”, temos a rigidez ideológica da oposição 
macho/fêmea. Aqui os contrários implicam na idéia de uma abertura necessária e uma 
flexibilidade: trata-se de um conjunto relacional.  Nas palavras de Durand (1999, p. 86) os 
processos do mito, onírico ou do sonho constituem na repetição (a sincronicidade) das ligações 
simbólicas que os compõem. Por conseguinte, a redundância aponta sempre para um mitema. 
Assim, no mito de Santo Antonio temos o mitema de mediador da família, arquétipo de pai, ao 
mesmo tempo Casto e Erótico; favorece as relações íntimas, o desejo, não é a toa que no 
sincretismo religioso das religiões afro-descendentes do Brasil temos o Exu associado à imagem 
do santo, o deus carnal, da bebida, das trocas e do progresso. Se nos remetermos ao panteão da 
antiguidade clássica temos nesse arquétipo o mito de Hermes, o mediador, também protetor de 
Dionísio (c.f. Durand, 1999, p. 86). 
Todas estas observações permitem perceber sobre o escoamento do rito que são as vontades 
femininas o impulso de onde se transparece a eflorescência do  illud tempus da narrativa. É o 
feminino que realiza o imbricamento do profano com o sagrado, e daí as visões coordenadas, 
freqüentemente antagônicas. É a condução sistemática e enfática de um Santo com potencial 
fálico que permite estender o âmbito do cerimonial para a própria vivência cotidiana.  
 
Considerações finais... 
 
Como assinala Durand, a feminilidade é ostensivamente mediadora porque simultâneamente 
ativa e passiva. É no universo feminino que os atos mais cotidianos se enlaçam, na casa: a 
comida, as vestes; na sociedade: os costumes, a educação; é com a mulher que as relações sociais 
se sobrecarregam de símbolos, estes por sua vez estão acompanhados no seu mais ultimo 
pormenor por todo um cortejo de valores.  
Na análise realizada os conjuntos simbólicos se definem de acordo com os três tipos assinalados 
por Durand (1997). O primeiro conjunto diz respeito ao biológico, equilíbrio vital. O rito se dá 
numa constante criação, como se seguisse o próprio ciclo da natureza, acompanhando o tempo, 
as estações, as fases da lua, o calendário religioso. Socialmente é percebido como 
empreendimento vital, todos estão vivos, a própria vida é motivo para celebrar. O segundo 
conjunto é o fator de equilíbrio psicossocial: permite ao indivíduo estabelecer  síntese entre as 
suas pulsões individuais e aquelas do meio em que vive. O terceiro fator efetua-se num equilíbrio 
antropológico: como maneira de organizar o mundo, volta-se ao passado, constitui o presente e 
projeta-se o futuro. Há a junção de competências e técnicas, troca informal de informações, 
idéias, gostos. Subsistem diacronia e sincronia como ligações transversais da narrativa, criando 
uma propedêutica indispensável para qualquer tratamento social do mito.    
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Estes Schémes assinalam na família o “mito do progresso”, do desenvolvimento, o ritmo da 
natureza, nascimento e renascimento. No calendário religioso que se comemora Santo Antonio, 
temos no espaço de 13 dias a presença de símbolos que se agrupam de forma a dominar o tempo 
e os atos humanos: todos se deixam dominar pelo rito, e por ele se agrupam, se regeneram, e 
nesse contexto se equilibram entre contrários.   Neste rito,  temos o tempo como algo positivo; 
nesse caso, as imagens convergem de maneira a integrar, em uma seqüência contínua, todas as 
outras intenções do imaginário (c.f. Pitta, 2005, p. 34).  A repetição do rito  a cada ano simboliza 
a animação e o movimento, este ciclo desempenha um papel positivo para a comunidade, o 
drama espiral enquanto marcha do tempo carrega um grande número de significados; o feminino 
talvez seja o mais forte de todos, a mulher é quem faz o rito, ela é quem se encarrega de 
transportá-lo ao longo dos tempos, assim como leva toda a humanidade no ventre, são as 
mulheres que transportam a vida. E, enquanto dimensão maior de significado elas precisam 
manter o ciclo contínuo, vivo. Daí a necessidade de cultuar o santo cuja potência animadora é a 
busca pela imagem masculina. Assim, encontramos no rito o aspecto fálico e talvez principal, a 
busca do que torna a “fecundidade possível”. 
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AUM!  

Saúdo e Reverencio o Sr. Narayana,  
Nara, o melhor dos homens,  

e Saraswati, 
 a Deusa das palavras e da escrita: 

Jaya!  
Vitória! 

In Mahabharatha de  
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William Buck 
 
Durante a preparação do debate de mesmo nome desse artigo para o III Encontro de Contadores 
de Histórias Boca do Céu: Brincar e Contar, ocorrido em São Paulo no SESC Pompéia em abril 
de 2008 busquei fontes e olhares para responder à pergunta: como se insere na 
contemporaneidade o contador de histórias? Uma maneira de olhar para meu próprio percurso 
como contadora de histórias e de unir a minha curiosidade sobre o instante da narrativa como 
fenômeno que cria imagens na troca entre a palavra do contador, sua presença e a alquimia com 
o público, sobre o Imaginário, a estrutura simbólica dos contos e sua função estética. 
Com a intenção de discutir os elementos que o contador de histórias lança mão para construir 
suas apresentações na sociedade do espetáculo foram convidados para participar do debate a 
contadora de histórias Ana Luísa Lacombe, que coordena o Sipurim, espaço que todos os 
domingos de manhã abre as portas para contadores de histórias no Centro de Cultura Judaica em 
São Paulo que abordou os variados recursos utilizados nas narrativas como os bonecos, objetos, 
dança e a projeção simultânea de imagens. O músico e professor Gabriel Levy, acordeonista que, 
junto a outros músicos, acompanha a contadora de histórias paulistana, curadora do evento 
supracitado, Regina Machado em seu espetáculo de narrativas Moio de Pavio e em outras 
narrativas de seu repertório abordou de como a música com se insere nas narrativas a partir de 
sua própria experiência. 
A ferramenta do contador de histórias é a palavra, na África, ou pelos mares da Grécia, alguns 
contadores de histórias se acompanhavam com música, diz-se de um, cego, que acompanhado de 
sua lira, iniciava: ... canta em mim ó musa....e hoje ainda, contemporâneos, a música é um 
elemento bastante utilizado nas narrações para todos os tipos de público. A Musa...bem...muitas 
vezes a escrita tem sido a inspiração mas nesse texto pretendemos perguntar por onde andam as 
musas, ou quem seriam as musas da contemporaneidade. 
Nos palcos, nas bibliotecas, praças, hospitais, salas de espetáculos a narrativa hoje é uma 
necessidade presente e constante; para que se possa criar espaço para que a imaginação, essa 
faculdade humana possa a partir da palavra do narrador possibilitar a cada pessoa uma visita ao 
seu próprio acervo de imagens. 
O contador de histórias é hoje presença constante na programação de jornais de São Paulo, dos 
Sescs, livrarias e ganham características de espetáculo: iluminação, figurino, música, objetos e 
recursos tecnológicos como projeções em vídeo. 
Em diferentes contextos podemos observar que também o contador de histórias se insere na 
sociedade do espetáculo com contornos, porém que lhe são próprios; as raízes brasileiras são 
fonte inesgotável de recursos, nas escolas professores e coordenadores pedagógicos utilizam o 
conto como encantamento e as crianças ganham novas possibilidades de expressão para além dos 
contornos do letramento e da alfabetização, a palavra prenhe de possibilidades, significados 
passa a ser utilizada pelas crianças para narrar histórias. 
 
Sobre o contador de histórias na contemporaneidade 
 
Fala-se em um Movimento de Renovação do Conto (PATRINI, 2005) a partir do século XX, 
oriundo da abertura trazida pelos anos 70. É principalmente na França que começam a surgir 
esses narradores urbanos nesse período. A idéia de Movimento de Renovação do Conto não é um 
consenso entre os contadores franceses, para alguns o conto nunca chegou a morrer e a 
necessidade de ouvir histórias é inerente ao ser humano, um ser simbólico, que cotidianamente e 
devido às características da linguagem, narra.  
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Alguns autores comentam que a arte de narrar migrou do ambiente rural para o urbano e aqui 
faço uma reflexão. O mundo sempre foi rural e urbano, no passado também existiram grandes e 
importantes cidades como Atena, Alexandria, Constantinopla (Istambul), Cadiz, Varanasi, 
Mântua e Jericó, foi com os duros tempos da Idade do Ferro prevista por Hesíodo que chegamos 
às megalópoles como Mumbai (Bombaim), São Paulo e Nova York. As rotas de comércio, 
mercados como os árabes, caravanas de mercadores se reuniam e geravam encontros e trocas 
simbólicas através da palavra narrada. Nas cidades medievais, justas e lidas entre os cavaleiros; 
trovadores e menestréis, os contadores de histórias cruzavam a Europa cantando o ideal do 
Amor, nas grandes cidades gregas, contavam-se histórias: na Odisséia, a aventura de um único 
homem e de todos os homens; os gregos contavam histórias nos salões, narravam histórias de 
vida. Em algumas narrativas do Mahabharatha, Arjuna e Yudushitira são muitas vezes 
convocados a narrar histórias de ensinamento. Na América do Norte as tribos narravam de como 
os animais e os seres humanos se entendiam.  
Walter Benjamin (1987) filia a narrativa a uma prática artesanal, relaciona o fato de ouvir 
enquanto se tecia, bordava, as mãos se ocupavam...uma prática artesanal de comunicação antes 
da reprodutibilidade técnica. De fato a prática de contar histórias chegou a esmorecer nas cidades 
quando da industrialização e da produção em série sendo preservada nos meios rurais e 
ribeirinhos. Voltando no século XX como reação na retomada da palavra. 
Atualmente percebe-se que os contadores de histórias estão por toda parte. Em São Paulo, cidade 
que possui uma grande oferta de espetáculos, as apresentações de narrativas ou “contação de 
histórias” (um neologismo muito feio criado pelo “mercado” para a arte de contar histórias que 
na tentativa de se apoderar da Arte enquanto mercadoria a nomeia destituindo-a de seu 
significado) estão listadas nos guias de programação. Em saraus espalhados pela cidade, em 
bibliotecas, livrarias, clubes. 
Ao redor do mundo ocidental, para citar o que ouvimos de contadores que participam de festivais 
no Brasil, espalham-se contadores de histórias que tecem a trama do imaginário e para citar 
alguns dos muitos que atualmente narram histórias: em Florianópolis, Gilka Girardelo e Sérgio 
Belo; em Belo Horizonte, Gislaine Matos e Rosana Montalverne; no Rio de Janeiro, José Mauro 
Brant e Benita Pietro; em Toronto Dan Yashinky; no México, Marcela Romero; em Madri, Susy 
Lillo; no Peru, Cucha Del Aguina; na França, Bruno de La Salle, Pepito Mateo, Catherine 
Zancartre, Marian Kone, Hassan Konaté e muitos outros; na Inglaterra Inno Sorsy; na Bélgica, 
Pascal Guerán; em São Paulo, Regina Machado, Giba Pedrosa, Célia Gomes, Urga Maíra, Kelly 
Orassi, Simone Grande e muitos outros. 
Contudo há um consenso discutido em festivais e que intriga os contadores, de que apesar disso, 
a palavra narrada circula pouco na vida da maioria das pessoas. 
E também muito se fala sobre a narrativa oral e a escrita. Antes de serem escritas foram orais, 
algumas sociedades tradicionais até hoje não entendem a escrita como os ocidentais. Nossa 
civilização ocidental desenvolveu técnicas para a reprodução de imagens E após o advento da 
imprensa se passa a escrever e publicar, inscritos no tempo os contadores de hoje partem de 
livros, da palavra escrita para novamente transformá-la em palavra “de boca.” Me refiro aqui aos 
contadores de histórias urbanos. 
Nos meios ribeirinhos e rurais as histórias recontadas ainda são criadas e reinventadas pela 
relação do ser humano com o ambiente. Seu imaginário continua a criar personagens que vê 
saído da lagoa, do mar e da mata. Em torno de um rio existem muitas histórias diz o provérbio 
africano. Do diálogo que é travado entre o ser humano e as árvores, os pássaros e os rios é que 
surgem as narrativas, as lendas, as superstições  que farão parte da cultura local. Perpetuando 
uma tradição a aprendizagem do mundo acontecerá nessa interação. E dela irão se nutrir muitos 
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contadores urbanos para assombrar, encantar e trazer recordações de como o mundo era em 
outros tempos. 
O contador de histórias tradicional que está em vias de desaparecer. Eu pessoalmente só conheço 
um: Sr. Geraldo Tartaruga de São Luís do Paraitinga, região do Vale da Ribeira do Estado de 
São Paulo. Refiro-me ao contador reconhecido por sua comunidade como tal. 
Existem muitas iniciativas para preservar essa sabedoria como é o caso do  projeto Cultimar da 
região de Superagui no Paraná que recolhe as lendas da cultura caiçara para valorizá-las entre as 
crianças na escola.  
 
Sobre um contador de histórias tradicional 
 
Ainda hoje em algumas sociedades tradicionais africanas “os mestres da palavra”, o contador de 
histórias da aldeia passa por um processo de formação desde a infância, ouvem histórias e são 
estimulados pelos adultos a contar.  É assim que apreendem a cultura e as práticas sociais de sua 
aldeia e é assim que aprendemos como podemos ver na pesquisa da Prof.ª Gilka Girardello , para 
os africanos do Chade a palavra é uma semente que parte do fundo do nosso ser, se a palavra for 
generosa trará alegria, a palavra é fecunda, é ato.  
Um gose, um “mestre da palavra” é aquele que domina a palavra para chegar a um discurso 
poético e tem sete vezes sete anos. Passa por um ritual de iniciação com óleo e bênçãos e outras 
ações que não nos conta, torna-se a terceira pessoa em importância hierárquica da aldeia. 
O conto está “... na minha nuca, na minha fronte, na terra, nas plantas, no orvalho, está ali e eu 
devolvo o conto de onde o tirei.” 
Sua função necessária está preservada em sua sociedade. O ato de contar relaciona-se a magia, 
ao espaço do Sagrado, aos rituais em que não se separam as crenças religiosas, talvez por isso o 
contador de histórias Kously Lamko, que também é ator, diretor teatral e escritor, tenha recusado 
em sua apresentação no Teatro do SESC Pompéia em São Paulo a usar microfone. Contou e 
cantou alguns trechos em sua língua natal e outros em francês. Vestido com uma típica túnica 
africana e com uma espécie de cabaça do chão contou histórias da criação do mundo em que 
conto, canto, dança e movimento corporal, eram indissociáveis e próximas ao rito. 
Kously Lamko deu oficina de formação no Encontro de Contadores de Histórias, não está mais 
na sua aldeia e não é o contador de histórias dela porque teve que migrar para ir para 
universidade e depois das questões políticas no Chad não pode mais voltar. 
 
 Sobre a sociedade do espetáculo, sociedade midiática, a explosão do vídeo e o contador de 
histórias. 
 
Vivenciamos a imagem por toda parte, a TV, o vídeo, o youtube, a internet, as máquinas 
fotográficas digitais, convivemos com a propaganda nos outdoors (em São Paulo há a “lei cidade 
limpa”, mas agora os carros são os veículos, literalmente, da propaganda e como em São Paulo 
são muitos...) a globalização, essa aldeia global em que “todos” têm acesso às imagens e somos 
universais. Podemos estar conectados com o instante da tragédia, o 11 de setembro, por exemplo, 
tornou-se um evento televisivo. E as recordações são preenchidas com “retrospectivas” e seus 
efeitos nefastos. 
São poucos os momentos para divagar, para abrir brechas no Tempo que as novas tecnologias 
instauram na sociedade do hiper real (BAUDRILLARD, 1991), do simulacro. Os ritos, os rituais 
cotidianos estão esvaziados de sentido e significação nos dizem os filósofos. Serão os 
americanos os grandes culpados? A Globo? Ouvi em uma palestra  a Prof.ª Gilka Girardello 
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sobre as crianças, a imaginação e a mídia que as crianças e jovens tem grande atrativo pelas 
mídias por uma questão tão antiga quanto o ato de narrar que é o de se inserir numa cultura, num 
grupo social constituído. Espaços virtuais substituem, simulam o espaço da rua, das bibliotecas, 
dos mercados, dos bailes e saraus, do encontro com o Outro, das visitas para o café com bolo.  
Na filosofia hindu: o que pensamos e sentimos ser a natureza do mundo, não é necessariamente 
verdade, essa é Maya, a percepção de si e do mundo e pressupõe que uma vez que se 
descortinem seus véus se perceba que a realidade seria aquilo que é eterno, embora haja 
transformação permanece em essência. Maya é o conhecimento de que existem coisas além do 
que percebemos na nossa rotina. Quando da tradução pelo colonizador inglês a palavra Maya 
tornou-se Ilusão, mas muitos pesquisadores questionam essa tradução. Maya não nega o mundo, 
mas nos alerta para o fato de nem tudo ser o que parece. 
Calvino se pergunta...que futuro estará reservado à imaginação individual nessa que se 
convencionou chamar de a “civilização da imagem”? O poder de evocar imagens “in absentia” 
continuará a desenvolver-se numa humanidade cada vez mais inundada pelo dilúvio das imagens 
pré-fabricadas? (CALVINO,1990, pág. 107 – grifo do autor) 
O autor chama de Visibilidade, (...) a capacidade humana fundamental: a de pôr em foco visões 
com os olhos fechados, de fazer brotar cores e formas (...) de pensar por imagens (...) 
(CALVINO,1990, pág. 108) 
A capacidade de imaginar pode ser perdida ou prejudicada pela impossibilidade de entrarmos em 
contato com nossas imagens internas, nosso acervo primordial constituído, segundo a 
Antropologia do Imaginário e o trajeto antropológico, das schémes corporais constituímos nossas 
imagens arquetípicas (FERREIRA SANTOS, 2005) e que Regina Machado sugere na metáfora 
das árvores mais distantes da paisagem:  
“É como se tivéssemos dentro de nós uma floresta cheia de árvores enfileiradas (...). No dia-a-
dia, nós utilizamos apenas as árvores da frente para cumprirmos nossas tarefas sociais. (...) A 
propaganda e todo tipo de condicionamento social dirigem-se apenas a essas árvores, afinal não é 
preciso ir muito fundo no ser humano para fazê-lo desejar e comprar um sanduíche especial. Mas 
existem muitas outras árvores, que o condicionamento não atinge (...) É para essas árvores que as 
histórias tradicionais se dirigem quando entramos em contato com elas. (MACHADO, 2004, 
pág. 27) 
Muitos contadores na escolha de seu repertório adaptam os contos para torná-los palatáveis para 
diferentes públicos, correm o risco de amputarem símbolos importantes, embora bebam de fontes 
como os contos tradicionais tanto da cultura brasileira, quanto da universal ao transformá-los em 
“palavra de boca” acabam por adaptá-los sacrificando muito de sua riqueza e de suas necessárias 
imagens. Amenizar as atitudes tomadas pelo gigante em O pequeno polegar que devora as filhas 
no lugar dos irmãos do pequeno herói é impedir que uma importante função simbólica do conto 
em sua estrutura narrativa seja colocada em movimento para estarmos preparados para o mundo 
e para re-conhecer o mal. Sobre esse aspecto dos contos de fadas Marie Louise Von Franz (1985) 
nos serve de instigante guia. 
É interessante observar que o cinema, a internet e a televisão não têm pudores em nos colocar em 
contato com imagens de horror e violência, mas muitos contadores de histórias ainda se sentem 
inseguros diante de passagens que podem ser consideradas agressivas.  
 
De onde se conta sobre a Paisagem sonora: A música e a narrativa 
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           Alguns contadores de histórias utilizam da sua presença para criar a atmosfera envolvente 
e propícia ao encantamento. Para outros a música é o mais utilizado dos recursos em 
apresentações de narrativas. 
           Envolvente, misterioso, evanescente, falar da música é falar do inefável, do numinoso, 
presente em muitos âmbitos da vida humana. Em um enfoque antropológico é possível 
estabelecer a relação entre o som, a imagem e o movimento. 
“Aqui música não é entendida apenas a partir de seus elementos estéticos mas, em primeiro 
lugar, como uma forma de comunicação que possui, semelhante a qualquer tipo de linguagem, 
seus próprios códigos. Música é manifestação de crenças. De identidades, é universal quanto à 
sua existência e importância em qualquer que seja a sociedade. Ao mesmo tempo é singular e de 
difícil tradução, quando apresentada fora de seu contexto ou de seu meio cultural.” (PINTO, 
2001, pág. 223)  
         Incorporado à narrativa como ilustração os sons lembram às vezes uma peça radiofônica, 
correm o alto risco de cair em estereótipos e preenchem tanto e de tal forma a narrativa que 
deixam pouco espaço para que o ouvinte possa preencher as lacunas ou abandonar-se às 
sonoridades.  Em outros há a criação de uma narrativa musical paralela que cria paisagens as 
quais a palavra do contador vem habitar. Interessantes e instigantes são aquelas em que a música 
cria uma paisagem própria e que em alguns momentos se “encontra” com a narrativa.  
         Segundo músicos e contadores essa seria a prática mais difícil de ser desenvolvida. O 
“instante” é feito da troca entre o contador e os músicos, o ritmo da palavra, suas intenções e a 
narrativa musical, sua modulação, sua ressonância, seu silêncio, os climas que a narrativa sugere 
vêm habitar uma paisagem sonora em que a dinâmica e a tensão narram outra possibilidade 
dentro da mesma narrativa tornando-a plurissignificativa e assim temos instaurado outro Tempo, 
um espaço onírico como nomeia Bachelard no qual não há a vigilância constante da razão e 
referindo-me novamente ao comentário de Regina Machado, as árvores mais distantes da 
paisagem interna podem ser visitadas 
          Observamos ainda a integração dessa prática e a utilização do cancioneiro popular que 
também “conta” a história... lá na ponte da vinhaça todo mundo passa...o canto vem vincular a 
narrativa às suas origens, ao Sagrado, no entoar do mito, a função do aedo, da epopéia. 
          
Sobre a necessidade de ouvir, de contar/narrar e o Imaginário 
 
Durand (2001) comenta sobre a explosão do vídeo e os perigos dessa prática para nossa 
visibilidade. Alguns autores sentenciam a morte do narrador devido à televisão e ao vídeo.  Para 
toda ação há uma reação: então no mundo pós-moderno, alguns filósofos questionam a idéia da 
pós-modernidade (Bauman, Habermas, Lipovetsky) o que nos interessa nela é a idéia de 
globalização e posterior perda da identidade.  
Usarei aqui a metáfora do mercado de Wall de Stardust e do mercado Flutuante de Lugar 
Nenhum, ambos romances de Neil Gaiman, que são sempre mercados em que pessoas esquisitas, 
que vivem em uma sociedade paralela, em um mundo paralelo,  vendem coisas aparentemente 
inúteis, mercados esses que me trazem a idéia das trocas simbólicas e da Arte na 
contemporaneidade. 
O fato de termos tantos contadores de histórias na contemporaneidade é o outro lado, enquanto a 
“civilização da imagem” coloca em risco nossa capacidade de imaginar há a contraparte, a 
necessidade de ouvir e que o conto em nós atualize experiências... nas funções arquetípicas, 
míticas e simbólicas.  
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(...) O outro caminho concomitante é o que faz com que a imagem arquetípica se integre na 
sintaxe de uma narrativa pela força criadora (poiésis) do mito (processo de “mitopoiésis”). 
Salvaguardando como narrativa dinâmica de símbolos e imagens, o mito é, por sua vez, aquilo 
que Durand chama de “compleição do aparelho simbólico”, a matriz criadora das tradições 
culturais nas suas mais diferentes e coloridas manifestações (...) (FERREIRA SANTOS, 2005, 
pág.113) 
Embora ainda circule pouco na vida das pessoas contar/narrar é hoje quase uma “moda”, um 
paradoxo; os contadores se adaptam ao seu tempo e experimentam incluir novas tecnologias em 
seus “espetáculos”, embora haja transformações e mudanças nada substitui a Palavra do narrador 
que se mantém, através da eternidade pois a necessidade de narrar e ouvir é humana,  por que no 
ato de narrar e ouvir instala-se a sensação de eternidade. A estrutura do conto é eterna, e assim 
como o mito proporciona um centramento ao alinhar, ao equilibrar dois pólos: consciente e 
inconsciente. 
“...onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um deus. E lá, onde pensávamos 
matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe iremos para o 
centro de nossa experiência. E onde pensávamos estar sozinhos encontraremos o mundo todo.” 
(CAMPBEL, 1990, pág. 131) 
No princípio era o verbo, a palavra é fundadora, a palavra é semente. Para os dogon do Mali, em 
um mito fundador, da criação do universo, o deus criador tece com os fios de algodão que o mar 
primordial cria quando as águas batem nas pedras, com sua língua bifurcada que lhe serve de 
lançadeira, a primeira palavra pronunciada é tecida. A palavra e o tecer são metáforas comuns 
encontradas em muitas línguas (LA SALLE, B. et. AL, 2006). 
O conto traz a possibilidade de vivenciar simbolicamente experiências de outros seres humanos. 
Atualizar valores, entrar em contato com imagens arquetípicas através da palavra do contador.  
“No mundo contemporâneo, a tradição se atualiza, assim como o contador, o conto e a oralidade. 
Se encontramos hoje soluções sofisticadas para interpretar nosso passado, isso confirma a 
natureza viva da tradição. No que concerne à transmissão da tradição oral do conto, apesar das 
evoluções, transformações e rupturas, o fundo narrativo – o essencial – continua a fazer parte 
integrante da vida do homem.” (PATRINI, 2005 pág.137) 
Sobre a “moda”, ou seja, o efêmero, aquilo que tem a característica de passageiro, podemos 
analisar da seguinte forma: de um lado uma necessidade humana e de outro o mercado das Artes. 
Já ouvi muitos produtores, atores e contadores que se questionam sobre a profissionalização do 
contador de histórias, de como se insere e assume sua função social muito se tem discutido, 
enfrenta dificuldades em sua afirmação de identidade social, se não é ator, não tem registro na 
Delegacia Regional do Trabalho, se não tem empresa, não emite nota, se deseja participar de 
editais, não é teatro e mesmo assim está presente em todas as programações e não como 
animador, mas muitas vezes como bardo, poeta e sábio. 
 Além disso, há uma grande demanda de mercado, e desculpem aqui se pareço muito pragmática, 
mas não estou sozinha nessa reflexão, contadores de histórias ganham menos do que atores, 
espetáculos de narrativa custam mais “barato”, alguns contadores de histórias têm espetáculos 
com música, iluminação, figurino, cenário, direção e produção, elementos vindos do teatro. 
Uma característica do teatro épico (ROSENFELD, 2000) é a presença constante da narrativa, 
utilizado por Brecht, por exemplo; e que está presente no teatro popular, no teatro de feira e no 
teatro de rua; essas “modalidades” e algumas de suas características migraram para as 
apresentações de narrativas. 
Mas se não for teatro, se tiver um “ator” só em cena, seria um monólogo? Não, uma 
narrativa...de certo no mercado, valerá menos! Por quê? 
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Alguns dizem que a produção é menor, outros porque o contador de histórias tem menos trabalho 
para “decorar” a história. Saliento aqui sobre o ato de decorar que muitos autores, como Regina 
Machado, (MACHADO, 2004), por exemplo, fazem uma aprofundada reflexão sobre como é 
possível aprender a história e sua estrutura e não decorá-la, fazendo assim com que na alquimia 
do instante, entre narrador e seus ouvintes possa haver respirações diferentes de uma para outra 
platéia, palavras podem surgir da participação do público e serem incorporadas à narrativa. 
 
Sobre de como tudo acaba de onde havia iniciado 
 
Constatamos o paradoxo vivido pelo contador de histórias que dá continuidade a uma tradição, a 
um fazer tradicional e à manutenção das raízes mantendo a Palavra viva e a convivência com o 
simulacro, na civilização da imagem, na Idade Mídia (RUBIM, 2000). O contador de histórias 
está presente também em escolas, em variados projetos nos quais as crianças aprendem a contar 
histórias e ganham uma nova possibilidade de expressão.  
E ao mesmo tempo em que se envolve e experimenta novas possibilidades e recursos para narrar 
dialogando com a contemporaneidade, ainda assim preserva a Palavra, a que vem do silêncio e 
ao silêncio retorna, que é prenhe de possibilidades, que reverbera e ressoa em nós para além da 
Palavra. 
Em assim em última instância, na contemporaneidade a apresentação de uma narrativa, na arte de 
contar histórias se faz da presença, da palavra e do silêncio.  
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A tradição como espetáculo. Do carnaval multicultural de Recife ao São João 
midiático nordestino 

Luiza Lusvarghi (USP/UFPE) 
 
O espaço que a região Nordeste ocupa hoje no imaginário nacional continua atrelado, de certa 
forma, à estrutura de sentimento romântico-revolucionário atribuída por Marcelo Ridenti em seu 
estudo sobre a identidade cultural brasileira, e o carnaval contribuiu em certa medida para 
reforçá-lo, na condição de uma celebração democrática que une todas as raças e classes sob o 
manto da fantasia. Mas as estratégias regionais das grandes corporações de mídia nacional, 
apoiadas pelas políticas públicas, estão cada vez mais voltadas para os festejos de São João como 
representação desse homem puro que perpetua o mundo agrário, condenado à urbanização, 
iconizado pelas imagens fotográficas e pela televisão. A possibilidade de uma representação 
multicultural da contemporaneidade a partir do carnaval perde terreno para o matuto globalizado, 
ancorado no passado, porém rumo ao futuro, com o suporte das novas tecnologias – é o caipira 
country do forró eletrônico. 
 
Os brasis do Brasil. 
 
 Ao tentar responder à questão sobre o que faz de nós brasileiros, seres tão distintos de 
outras nações e culturas, o antropólogo e ensaísta Roberto da Matta, no final da década de 70, 
pensou em estabelecer parâmetros para uma discussão do nacional a partir de eventos e tradições 
que unissem a todos sem distinção.  
Em sua obra “Carnavais, Malandros e Heróis” (1979), ele vai buscar nos nossos ritos e tradições 
formas de se perceber essa diferença, que deveria conter essa brasilidade.  
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“...os ritos servem, sobretudo na sociedade complexa, para promover a identidade social e 
construir seu caráter. É como se o domínio do ritual fosse uma região privilegiada para se 
penetrar no coração cultural de uma sociedade, na sua ideologia dominante e no seu sistema de 
valores” (MATTA, Roberto A. Da (1978), Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma sociologia 
do Dilema brasileiro, Rio de Janeiro: Editora Zahar) 
 
Mais do que nunca, o homem moderno necessita de rituais. E dentro disso, o carnaval seria uma 
daquelas instituições imanentes que nos ajudam a ter um sentido de continuidade, como ocorre 
com os jogos da seleção brasileira.  
Seguindo essa linha de raciocínio, as festas juninas, celebradas em diversas partes do Brasil, e, 
sobretudo, no Nordeste, não se caracterizariam, pela sua diversidade, como uma tradição 
nacional, somente como evento regional. A forma como cada estado e região celebra o evento é 
distinta. E assim, o Carnaval, o maior feriado nacional, oficialmente, surge como o maior evento 
tradicional brasileiro, e definidor do caráter nacional, da nossa identidade. O que definiria esse 
caráter nacional seria, por ordem, o fato de ter o apoio do Estado, ser festejado nacionalmente, na 
mesma data, e ser apoiado pela sociedade civil e pela própria Igreja, que passou a admitir sua 
existência a partir do histórico Concílio de Trento. 
A origem do carnaval no mundo é controversa, para muitos remete às festividades do Deus Baco 
e\ou Dionísio, da mitologia greco-romana, mas inclui ainda os festejos pela boa colheita em 
honra da deusa Isis, no Egito. De modo geral, é uma manifestação de forte conteúdo popular, de 
rua, quase sempre envolvendo bebidas e sexo, desregramento. Por este motivo chegou a ser 
proibida em vários períodos da história. Sobre a origem da palavra, também não há unanimidade 
entre os estudiosos. Há quem defenda que a palavra Carnaval deriva de carne vale (adeus carne!) 
outra, que a palavra chegou ao português por via francesa, do italiano carnevale, procedente de 
carnelevare ("rejeitar a carne"), formada do latim carne levare (“suprimir ou tirar a carne”)..... 
Essa origem estaria ligada à Quaresma, a condição imposta pela Igreja Católica para que o 
Carnaval fosse aceito como legítima manifestação popular de rua, decisão tomada a partir do 
Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, o 19º concílio ecumênico e o mais longo da 
história.  
No Brasil, o carnaval descende dos entrudos portugueses, manifestações populares violentas, que 
culminavam muitas vezes em brigas de rua e invasões domiciliares, com as pessoas jogando 
mijo, tomates e ovos podres umas nas outras. Foi introduzida oficialmente pela corte portuguesa, 
e consta que seus festejos foram os primeiros a aceitar a inclusão de escravos, que podiam 
circular livremente pelas ruas neste período. Concorreu para a sua proliferação a nível nacional 
certamente o desenvolvimento das sociedades carnavalescas no Rio de Janeiro, então Capital 
Federal, que originaram as atuais escolas de samba. (RABAÇAL, 2005) . Sua utilização como 
mídia pelo poder público se faz notar desde a década de 50, quando foi inaugurado o 
“portentoso” Maracanã (MILAN, 1998), e as escolas de samba cariocas usaram o futebol como 
tema, como parte dos preparativos para a Copa de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai, até 
recentemente, em 2008, quando a prefeitura de Recife pagou cerca de R$ 3 milhões para a 
Mangueira comemorar os 100 anos de Frevo no desfilo do Sambódromo. 
Partimos do pressuposto que a ligação entre escolas de samba e mídia é intima e vem desde o 
primeiro desfile, realizado em 1932. As incipientes instituições carnavalescas foram “utilizadas” 
em uma prática de jornais cariocas do início do século passado: a promoção de concursos 
carnavalescos, que variavam de marchinhas, blocos, estandartes etc. (CARDOSO, Vicente 
Magno Figueiredo Escolas de samba: cultura e midiatização no carnaval carioca, 2007). 
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Na década de 70, a Rede Globo fez da cobertura de carnaval quase que um símbolo de sua 
presença no País.  A cobertura incluía desde as unidades móveis cobrindo o desfile de rua até os 
bailes de gala – Hotel Glória, Copacabana Palace. Em 1989, a esta cobertura, da qual possui 
exclusividade para o resto do País, foi criada a Globeleza, uma mulata que dançava totalmente 
nua, com o corpo maquiado, nas vinhetas da emissora do grupo. O responsável foi Hans Donner, 
principal criador da identidade visual da emissora, que descobriu Valeria Valenssa, a mulata 
Globeleza, num concurso de Garota de Ipanema. A cobertura do carnaval carioca pela Rede 
Globo influenciou certamente a divulgação deste modelo de carnaval, que não é o único no país, 
para os demais estados, fazendo surgir escolas de samba semelhantes em localidades onde esta 
tradição mal existia. Alem disso, internacionalmente, propagou a imagem do Brasil no Exterior, 
sempre tendo como modelo o carnaval e as escolas de samba cariocas. Outras formas mais 
antigas, como os blocos de rua, ao longo da década de 80, experimentaram um surto renovador 
no Rio de Janeiro, mas o modelo turisticamente mais interessante e rentável é o do Sambódromo, 
símbolo maior do Carnaval como grande espetáculo midiático. 
 O segundo carnaval a tornar-se um empreendimento rentável na mídia, estimulado 
inclusive pela que ficou conhecida como a guerra das cervejas , na era anterior à criação da Inbev 
(a fusão da Ambev, por sua vez resultante das cervejarias Brahma e Antartica, com a holandesa 
Interbrew)), foi o carnaval baiano, de forte influência africana, mesclada a referências 
contemporâneas mundiais. Para participar de um bloco como o afoxé Filhos de Gandhy, o 
participante tem de pagar pela indumentária, e também é necessário pagar para ocupar um lugar 
nas arquibancadas. 
 O carnaval multicultural do Recife, numa estratégia levada a termo, sobretudo pela gestão 
de oito anos do prefeito João Paulo, vinculado ao PT, que provavelmente terá continuidade com 
o prefeito João da Costa, possui diversos pólos com músicas que não reúnem apenas o 
tradicional frevo, a grande marca do carnaval pernambucano, nem os maracatus, mas shows de 
música popular brasileira e até mesmo rock. Para o Galo da Madrugada, o maior bloco do 
mundo, segundo o Guines, a Globo Nordeste criou o Galobeleza. Entretanto, a cobertura 
regional, tanto da Globo, quanto do SBT, as duas maiores corporações a trabalhar com a 
regionalização no Nordeste, quanto à Record, que acaba de lançar o projeto Record News, e, 
apesar de continuar deixando às afiliadas a cobertura local, vêm elegendo como cobertura 
regional principal também o São João.  
Um dos principais motivos alegados pela estrutura comercial é o fato de muitos anunciantes se 
esquivarem de ter seu nome relacionado ao carnaval, que no Nordeste é acima de tudo um evento 
de rua, tanto em Recife, quanto Salvador, e até mesmo São Luís. E existe ainda o fato das 
cervejas exigirem o direito de arena, o que cria conflitos muitas vezes com as políticas públicas 
dos eventos. Dessa forma o carnaval carioca permanece como grande símbolo da cultura 
carnavalesca nacional for export. O carnaval multicultural do Recife, em que o rock mora ao 
lado do frevo, e do maracatu, e o carnaval soteropolitano, com sua mescla inusitada de África, e 
cultura pós-moderna, se colocam como um contraponto, uma cultura exótica e diferenciada, 
dentro do carnaval nacional. Mas, enquanto a Bahia, popularizada nos romances de Jorge Amado 
como a encarnação do paraíso sonhado pelos europeus, vai seduzir o turista com erotismo e 
praias paradisíacas, o Recife vai surgir como o local da tradição, da festa popular, de rua, que 
promete participação igual a todos. 
São João – as raízes desta celebração têm origens na tradição pagã dos povos da Europa, Ásia e 
África (SOUZA, 2008), que festejavam as divindades protetoras da fertilidade e da colheita 
quando se aproximava a chegada do verão no Hemisfério Norte e que foram transportadas para o 
calendário católico. 
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Não é apenas uma coincidência a data hagiográfica dos festejos juninos. Os antigos rituais 
agrários, no Velho Mundo, por ocasião do solstício de verão (que ocorre entre os dias 22 e 23 de 
junho), marcavam o início da colheita dos cereais, e estavam relacionados à fertilidade.  Os 
festejos juninos na América Latina foram influenciados diretamente pelos colonizadores 
espanhóis e portugueses que introduziram ou adaptaram ritos já existentes (SOUZA, 2008). A 
fogueira é um dos símbolos principais da festa e está presente em todo subcontinente sul 
americano, e na Bolívia se converteram em conflito nacional, combatidas pelo governo em nome 
da preservação do meio ambiente.  
Antes da chegada dos espanhóis, seguindo um a tradição Inca, o povo da região boliviana tinha 
como costume acender fogueiras no dia 24 de junho, conhecido como o dia mais frio do ano. 
Junto a essa tradição milenar, os espanhóis introduziram o culto aos santos católicos, contudo já 
era presente a fogueira. Em Porongo, distante 20 km de Santa Cruz de La Sierra, a tradição dos 
festejos juninos acontece desde sua fundação com a chegada das Missões Jesuítas em 1714.  
Enquanto o carnaval promete liberdade de expressão e sensualidade, o São João Nordestino, 
cada vez mais padronizado e estilizado, se carnavaliza, ao menos no sentido de ter se convertido 
em uma fenômeno midiático. Espetáculo familiar, associado tradicionalmente no Nordeste a uma 
reunião da mesma inspiração do Natal, o São João, na verdade, também nunca foi o mesmo em 
todas as nove capitais nordestinas – há diferenças. Em São Luís, por exemplo, a tradição do 
período é o Boi Bumbá, seguida pelo Tambor de Crioula, em Mossoró existem representações 
teatrais, e as congas do Piauí, em Oeiras – tradição que se repete em outros lugares do País, 
como o município de Ilhabela, São Paulo. Com a transformação crescente das festas juninas em 
fator de arrecadação turística, o que garante garante investimentos e políticas públicas favoráveis 
pra estes eventos, e o interesse das grandes corporações de mídia, como Globo, Record e SBT, 
em adensar seus projetos de regionalização, para garantir o monopólio de seu mercado e 
enfrentar a concorrência, estas festividades são, cada vez mais, reinventadas como um fenômeno 
único. Surge um Nordeste junino em que as tradições convivem com as demandas de 
estandardização das grandes emissoras. Em São Luís, muitas entidades locais vêm sentindo a 
diferença entre os “bois”. Mulheres glamurosas, homens bombados, vão substituindo os antigos 
dançarinos típicos. Há anúncios de Boi Country. No Maranhão, o estado nordestino mais 
afeiçoado às tradições amazônicas dentre os estados situados dentro da região Norte, apesar do 
Boi e do Tambor, as festas juninas, contudo, se valem de alguns artefatos decorativos das festas 
dos outros estados, e principalmente dos fogos de artifício, outra tradição desta data. Como o 
Sistema Mirante, a afiliada da Globo Nordeste no Maranhão, e o Sistema Difusora, afiliada do 
SBT Nordeste no Maranhão, investem em uma cobertura regional para a ocasião, o Maranhão é 
incluído com ênfase dentro dos especiais jornalísticos programados para a época. O Sistema 
Mirante costuma realizar o seu arraial no Shopping São Luís. 
Um dos lugares mais tradicionais do São João – Campina Grande, na Paraíba -, fez da festa 
junina um gigantesco espetáculo com fogueiras artificiais e paetês. Não se trata de um arraial no 
campo, mas da reinvenção do arraial dentro da cidade, caso do espaço cenográfico Arraial Sítio 
São João, localizado em Campina Grande, na Paraíba, nas proximidades do evento (SOUZA, 
2007).  
Para Souza, retomar Baudrillard é a condição de entender esse simulacro, não o simulacro do 
espelho, do duplo, mas o da geração de um modelo de real sem origens. Para Jameson, o 
simulacro vai além, pois na pós-modernidade, aqui entendida como um processo histórico, a 
cultura se constitui como uma segunda natureza, que caminha em paralelo com o mundo real 
(JAMESON, 1999). O principal efeito seria a perda da historicização, e portanto, da capacidade 
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de contextualizar as origens, uma vez que a produção estética está integrada à produção de 
mercadorias em geral. 
O fenômeno atinge ainda Caruaru, e Carpina, no interior de Pernambuco. Em Carpina, há um 
pavilhão estruturado para as festas, promovidas com apoio da prefeitura local. O regional 
ressurge assim, para fazer um contraponto, em função do global, como exótico, como um 
diferencial. No entanto, é necessário que ele seja recriado para que funcione como um autêntico 
espetáculo midiático – é a recriação do regional em função do global e do diferencial comercial. 
O São João continua a contribuir para evocar o mito romântico e revolucionário da esquerda dos 
anos 60, que via no homem simples do campo a esperança da revolução, mas com vários toques 
de pós-modernidade – destituídos de seu contexto original, os trajes singelos e as rendas vão 
sendo substituídas por cetins e lurex. 
 Com relação à cultura midiática, para muitos pesquisadores essa dualidade que se revolve 
no conflito entre o nacional e o regional vem desde os tempos da cobertura de Canudos, feita 
pelo jornalista do Estado de S.Paulo, Euclides da Cunha, autor de “Os Sertões”. A região 
Nordeste, entretanto, seria uma invenção mais recente, para estabelecer uma separação entre o 
Norte amazônico, e os demais estados situados ao Norte, resultante de conveniências políticas 
dos estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão, os três principais pólos econômicos, que se 
dissemina principalmente, a partir dos anos 30 (BARBALHO, 2001).  A Bahia, último estado a 
integrar oficialmente a região, em 70, bem como o Sergipe, era sempre mencionada como Sul e 
Sudeste.  
A Bahia mostra a africanidade para os turistas estrangeiros, Pernambuco é o lugar da tradição da 
cultura popular, e o Ceará, à falta de tradição cultural sólida, seria o não-lugar perfeito para o 
movimento de mundialização da cultura (BARBALHO, 2004). Este papel seria reforçado, 
sobretudo, pela atuação das secretarias estaduais de cultura, intensificado na década de 90. 
Dentro do processo de globalização, o nacional se vê ameaçado, muitas vezes, pelo global, que 
por sua vez pode ocasionalmente incentivar uma ou outra modalidade de manifestação regional, 
preferencialmente aquela que se colocar como mais conveniente para o desenvolvimento 
econômico (IANNI, 1999). Essa discussão acaba por se refletir na dinâmica de cobertura de 
mídia e das políticas públicas com relação ao carnaval e ao São João no Nordeste. Enquanto o 
Carnaval polariza a rivalidade entre Bahia e Pernambuco, o São João une o Nordeste como uma 
região. 
O discurso da multiculturalidade cai como uma luva para definir o carnaval pernambucano, sem 
desprezar a tradição do frevo, mas abrindo um espaço para as manifestações populares 
contemporâneas e eminentemente urbanas, como o mangue bit, e incorporando até mesmo o 
rock. 
O release da prefeitura recifense fala em um das “festas mais populares e democráticas do 
mundo”, referindo-se ao Carnaval Multicultural, em sua 8º edição. O termo democrático aqui se 
refere ao fato de todo o evento ser gratuito, ao contrário do Rio de Janeiro e de Salvador, as duas 
outras grandes referências nacionais de carnaval. Para este ano eles esperavam um incremento de 
10% no fluxo de turistas em relação ao ano passado - que foi de 500 mil visitantes, 
movimentando mais de R$ 200 milhões. O investimento total anunciado foi de R$ 31,7 milhões. 
 Da sexta-feira à quarta-feira de cinzas – além de centenas de desfiles de troças, blocos, escolas 
de samba, afoxés, caboclinhos, orquestras de frevo e maracatus, entre outros – foram 
apresentados shows em 16 pólos de animação – no Centro e no subúrbio – com os artistas 
convidados para a festa. Durante os quatro dias de folia apresentar-se-ão mais de 500 artistas e 
agremiações. Dos 16 pólos, oito são no Centro histórico - Marco Zero, Praça do Arsenal da 
Marinha, Av. Guararapes, Av. Nossa Senhora do Carmo, Pátio de São Pedro, Pátio do Terço, 
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Pátio de Santa Cruz  - e os demais nos bairros  - Ibura, Casa Amarela, Várzea, Jardim São Paulo, 
Chão de Estrelas, Alto José do Pinho, Nova Descoberta e Santo Amaro. 
A Prefeitura do Recife também dá apoio a 40 carnavais de bairros, os chamados polinhos. A 
infra-estrutura e decoração são realizadas pela Prefeitura do Recife que também disponibiliza 
uma verba para as comunidades arcarem com as despesas das atrações durante os quatro dias de 
folia. Pelo menos 500 agremiações desfilam nesses pólos fazendo a alegria dos moradores.  
 Os artistas convidados espelham o caráter eclético da festa: Paralamas do Sucesso tocou no 
Marco Zero e também em Nova Descoberta; Vanessa da Mata foi ao Ibura e a Jardim São Paulo; 
Roberta Sá canta no Pátio de São Pedro e na Várzea; Chico César fez show no Alto José do 
Pinho e no Pátio de São Pedro, Alcione levou seu samba para o Marco Zero e Casa Amarela, 
sem falar na Bateria da Mangueira, que além do Pólo Multicultural faz a festa no Ibura. Em 
2008, muitos outros nomes também integraram a festa carnavalesca como Elza Soares, Rita 
Ribeiro, Casa de Farinha, Luiz Melodia, Mariana Aydar e Moraes Moreira. Sem falar 
naturalmente, nas apresentações dos artistas locais: Mundo Livre S/A, Nação Zumbi, Siba, 
Silvério Pessoa, Spok, Lenine, Geraldo Azevedo, Cordel do Fogo Encantado, Alceu Valença, 
Antônio Nóbrega, China, Claudionor Germano. 
Para a preparação dos seus desfiles durante o Carnaval, a administração municipal repassou R$ 1 
milhão para as agremiações. Outro investimento e apoio às agremiações feito recentemente, foi a 
sanção do projeto de lei nº 53/2007 pelo então prefeito João Paulo, que concedeu isenção do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), da Taxa de Limpeza Pública (TLP) e do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) para as agremiações carnavalescas do Recife.  Cerca de 300 agremiações, 
incluindo Boi de Carnaval, La Ursa, Troça, Clube de Frevo, Clube de Boneco, Bloco de Pau e 
Corda, Caboclinhos, Índios, Maracatu de Baque Virado, Maracatu de Baque Solto e Escola de 
Samba, foram beneficiadas. 
O incentivo para a renovação do repertório carnavalesco também tem sido cada vez maior com o 
Concurso de Música Carnavalesca Pernambucana, que premia 15 compositores com músicas 
inéditas. O Galo da Madrugada, considerado pelo Guiness o maior bloco do mundo, invade as 
ruas do Centro do Recife no sábado de Momo, mas centenas de foliões já iniciam os preparativos 
para a grande festa na sexta-feira, com o Esperando o Galo. O Carnaval Multicultural do Recife, 
que na verdade, sempre foi um carnaval diversificado, foi uma das maiores estratégias de 
marketing da gestão de João Paulo. Por ele passam até mesmo artistas estrangeiros como o 
francês Manu Chao, e o músico e cantor de Camarões, Richard Bona. E dentro do carnaval, 
acontece ainda um festival de música, o Rec Beat, que há 13 anos é responsável por trazer em 
pleno foco da folia os melhores grupos independentes locais, nacionais e internacionais. Sempre 
antenado com as novas tendências da música mundial, a cada ano o festival leva multidões ao 
palco instalado no Pólo Mangue (Cais da Alfândega). O evento de 2008 privilegiou os novos 
grupos latinos, promovendo ainda encontros musicais inéditos no Recife, como a Orquestra 
Típica Fernandes Fierro (Argentina) e Panico (Chile) reforçam o caráter latino do festival, o 
lendário guitarrista de ska americano Chris Murray com a banda paulista Firebug, ao lado de 
várias outras bandas nacionais como os mineiros do Pato Fu. Enfim, entre côco e ciranda e 
afoxé, reggae, frevo, maracatus e rock, a programação transita por todos os gostos.  
Esse processo de hibridização não foi, naturalmente, resultado direto de uma política cultural 
mais recente, na verdade, sempre foi uma grande tendência destes festejos em Recife, mas agora 
eles vêm se transformando, cada vez mais, em parte integrante de uma política institucional que 
explora essa característica como um diferencial, atraindo jovens e turistas.  
São João midiático - Festa juninas ou santos populares são uma celebração brasileira e 
portuguesa, de origem européia. Historicamente, a celebração está relacionada com a festa pagã 
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do solstício de verão, que era celebrada no dia 24 de junho, segundo o calendário juliano (pré-
gregoriano) e cristianizada na Idade Média como "festa de São João". No Brasil as festas juninas 
homenageiam Santo Antônio (13 de junho), o santo casamenteiro, São João (24 de junho), São 
Pedro (29 de junho), São Paulo (29 de junho) e São Marçal (30 de Junho).  Mas a mais famosa, 
é, sem dúvida, a de São João. 
Em Portugal, estas festas são conhecidas pelo nome de santos populares e correspondem a 
diferentes feriados municipais: Santo António, em Lisboa, São Pedro no Seixal, São João, no 
Porto, em Braga e em Almada. No Brasil, recebeu o nome de junina (chamada inicialmente de 
joanina, de São João), porque acontece no mês de junho. Foi trazida para o Brasil, assim como o 
Carnaval, pelos portugueses e logo foi incorporada aos costumes das populações indígenas e 
afro-brasileiras. São ainda celebradas em alguns países europeus católicos, protestantes e 
ortodoxos (França, Portugal, Irlanda, os países nórdicos e do Leste europeu). As fogueiras de 
São João e a celebração de casamentos reais ou encenados (como o casamento fictício no baile 
da quadrilha nordestina) são costumes ainda hoje praticados em festas de São João européias. 
A festa de São João brasileira é considerada no Brasil como típica da Região Nordeste, ainda que 
seja festejada em outras regiões do País, no interior de São Paulo e de Minas Gerais, por 
exemplo. Por ser uma região árida, o Nordeste agradece anualmente a São João, mas também a 
São Pedro, pelas chuvas caídas nas lavouras. Como a época é também o período adequado para a 
colheita do milho, as comidas feitas de milho integram a tradição, como a canjica, a espiga 
cozida e a pamonha. 
O local onde ocorre a maioria dos festejos juninos é chamado de arraial, um largo espaço ao ar 
livre, que pode ser cercado ou não, e onde são erguidas barracas, ou ainda dentro de um galpão já 
existente com dependências já construídas e adaptadas para a festa. Geralmente o arraial é 
decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de coqueiro. Nos arraiais 
acontecem as quadrilhas, os forrós, leilões, bingos e os casamentos caipiras, em geral, algumas 
delas antecedidas pela caçada ao noivo. 
Atualmente, os festejos ocorridos em cidades pólos do Norte e Nordeste se tornaram 
extremamente importantes dentro da economia local. Para citar alguns exemplos, temos as 
cidades de Caruaru em Pernambuco; Campina Grande na Paraíba; Mossoró no Rio Grande do 
Norte; Maceió em Alagoas; Aracaju em Sergipe; Juazeiro do Norte no Ceará. Além disso, 
também existem nas pequenas cidades, festas mais tradicionais como Cruz das Almas, Ibicuí, 
Jequié e Euclides da Cunha na Bahia. As duas primeiras cidades, Caruaru e Campina Grande, 
disputam o título de Maior São João do Mundo, embora Caruaru esteja consolidada no Guinness 
Book, dentro da categoria festa country (regional) ao ar livre, como sendo a maior.   
O termo country, que já vem até sendo introduzido dentro do Boi de São Luis, conquistou 
completamente os festejos juninos do interior de São Paulo, notadamente dentro da área daquele 
estado, conhecida como a Califórnia Brasileira , que tem na cidade de Ribeirão Preto o seu 
expoente máximo, e na festa de Peão de Barretos a sua passarela privilegiada. Ali, a palavra 
caipira, outrora uma das formas de popularmente se referir às festas juninas, se tornou uma 
expressão indesejável, provavelmente por estar ligada a um passado de pobreza e ignorância, tal 
como o personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato, como atestava já em 1991 o 
documentário produzido por Marcelo Tas, em seu programa da MTV Brasil, “Netos do Amaral”, 
através de entrevistas conduzidas pelo seu alter-ego, o jornalista atrapalhado Ernesto Varela. O 
termo country, que dentro da indústria fonográfica americana, passou também a abarcar tanto os 
fenômenos musicais regionais tradicionais, quanto as baladas pop entoadas por vários cantores 
como Willie Nelson, Neil Young, tem nas duplas sertanejas os seus maiores representantes 
brasileiros. Denominadas ironicamente pela cantora Ritta Lee como neo-sertanejos, ao lado das 
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bandas de forró eletrônico, as duplas constituem a trilha sonora perfeita para embalar o São João 
Country, tão regional, e ao mesmo tempo, como convém, tão globalizado. 
O São João, além de ser o perfeito contraponto ao erotismo desregrado e ao abuso do álcool que 
caracterizam os festejos carnavalescos, recria como produto midiático a estrutura de sentimento 
romântico-revolucionário a que aludia o pesquisador Marcelo Ridenti, que via no ingênuo 
homem do campo, ainda não contaminado pelas mazelas do capitalismo, a saída para a revolução 
e um ideal de pureza heróica.  
Em seu artigo “Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960”, Ridenti, retoma a reflexão de seu 
livro “Em busca do povo brasileiro” (cf. Ridenti, 2000), recorrendo à noção de “estrutura de 
sentimento”, formulada por Raymond Williams, e secundariamente, às noções de “campo” em 
Bourdieu, de declínio da intelectualidade em Jacoby para tentar avançar na compreensão do tema 
da relação entre cultura e política nos anos de 1960 e 1970, em particular na análise sociológica 
da vasta e diferenciada produção artística brasileira. 
...O florescimento cultural e político dos anos de 1960 e início dos de 1970 na sociedade 
brasileira pode ser caracterizado como romântico-revolucionário. Valorizava-se acima de tudo a 
vontade de transformação, a ação para mudar a História e para construir o homem novo, como 
propunha Che Guevara, recuperando o jovem Marx. Mas o modelo para esse homem novo 
estava, paradoxalmente, no passado, na idealização de um autêntico homem do povo, com raízes 
rurais, do interior, do “coração do Brasil”, supostamente não contaminado pela modernidade 
urbana capitalista. Vislumbrava-se uma alternativa de modernização que não implicasse a 
submissão ao fetichismo da mercadoria e do dinheiro, gerador da desumanização. A questão da 
identidade nacional e política do povo brasileiro estava recolocada, buscava-se ao mesmo tempo 
recuperar suas raízes e romper com o subdesenvolvimento, o que não deixa de ser um 
desdobramento à esquerda da chamada era Vargas, propositora do desenvolvimento nacional 
com base na intervenção do Estado. (RIDENTI, Marcelo, pág. 84, Tempo Social, revista de 
sociologia da USP, v. 17, n. 1, junho de 2005). 
 
 Embora reconheça o caráter paradoxal dessa associação do romântico ao revolucionário, 
Ridenti considera o termo útil para se entender melhor as utopias vigentes naquele período. É 
voltando-se para o passado, tentando recuperar as culturas populares e regionais, que o 
movimento revolucionário vislumbra um futuro de uma nação revolucionaria moderna, uma vez 
que a internacionalização leva a tecnologia e a industrialização a ser identificada como o inimigo 
da autonomia e da ruptura com o capitalismo. Assim, dissemina-se à época um dualismo, 
sobretudo, a partir dos intelectuais que se uniam em torno do ISEB – Instituto Superior dos 
Estudos Brasileiros. 
 Seriam exemplos expressivos da estrutura de sentimento romântica e revolucionária  a 
trilogia clássica do início do Cinema Novo – “Vidas secas”, de Nelson Pereira dos Santos; “Deus 
e o Diabo na terra do sol”, de Glauber Rocha; e “Os fuzis”, de Ruy Guerra; a dramaturgia do 
Teatro de Arena de São Paulo (de autores como Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, 
Francisco de Assis e Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha), e também de autores como Dias 
Gomes; a canção engajada de Carlos Lyra e Sérgio Ricardo; os Centros Populares de Cultura 
(CPCs) da União Nacional dos Estudantes, especialmente em teatro, música, cinema e literatura 
– como os três livros da coleção “Violão de rua” (Felix, 1962; 1963), com o subtítulo revelador 
de poemas para a liberdade, cujo poeta mais destacado foi Ferreira Gullar, ou ainda o filme 
“Cinco vezes favela”, dirigido por jovens cineastas, entre eles Carlos Diegues, Leon Hirzman e 
Joaquim Pedro de Andrade. 
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Os artistas engajados das classes médias urbanas identificavam-se com os deserdados da terra, 
ainda no campo ou migrantes nas cidades, como principal personificação do caráter do povo 
brasileiro, a quem seria preciso ensinar a lutar politicamente. Propunha-se uma arte nacional-
popular que colaborasse com a desalienação das consciências. Recusava-se a ordem social 
instituída por latifundiários, imperialistas e – no limite, em alguns casos – pelo capitalismo. Essa 
idealização, sem dúvida, estava ancorada, naquele período, eu uma base real, com a insurgência 
das Ligas Camponesas, tão presentes em obras como João Boa Morte (cabra marcado para 
morrer), de Ferreira Gullar, de quem Eduardo Coutinho tomaria o nome para o seu filme, 
inacabado, que vai se completar anos depois, “Cabra Marcado para Morrer”, e a revolução de 
Cuba, a Guerra do Vietnã. 
Esta perspectiva do homem do campo como um homem puro, que se reflete de forma magnífica 
nas festas populares, as festas juninas, ressurge agora como um projeto regional que serve a uma 
estratégia de marketing nacional e global, e que concorre para eternizar no imaginário brasileiro 
um país que não existe mais, completamente descontextualizado e longe de qualquer tradição. 
Em lugar de ser um obstáculo à globalização, a regionalização pode ser vista como um processo 
por meio do qual a globalização recria a nação, de modo a conformá-la à dinâmica da economia 
transnacional. O globalismo tanto incomoda o nacionalismo quanto estimula o regionalismo. 
Tantas e tais são as tensões entre o globalismo e o nacionalismo que o regionalismo aparece 
como a mais natural das soluções para os impasses e as aflições do nacionalismo. (IANNI, 
Octavio, A Era do Globalismo, 1999, 4ª Ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pág. 101).  
 
É mais como identidade cultural de mercado, portanto, que as festas juninas contemporâneas 
vêm representando o Nordeste dentro do calendário da mídia nacional, e, sobretudo, da televisão. 
Mas o espetáculo junino, formatado para ser exibido em rede regional, tem de atender às 
demandas deste mesmo circuito. E, se como intuía Jameson, o consumo da cultura como 
processo define a lógica da pos-modernidade (JAMESON, 1999), nada mais apropriado do que 
essa reivenção da cultura popular, com as bênçãos da indústria fonográfica brasileira. Frevo, 
maracatu, forró pé-de-serra são ritmos locais, mas o forró eletrônico e o tecno brega, que inclui 
bandas como Forrós do Avião, (TROTTA, 2008) e Calcinha Preta, são hoje fatores de unidade 
regional, e vão pouco a pouco substituindo os tradicionais sanfoneiros e a a tradicional quadrilha. 
Suas sonoridades repetem padrões conhecidos da indústria fonográfica mundial. Os trajes típicos 
destas celebrações também sofreram alterações: em vez de camisa xadrez e algodão, lurex. 
Muitas caracterizações lembram a dos cowboys ao estilo country, reproduzindo um fenômeno 
que  se verifica em outras regiões do país em estados como Goiás, Mato Grosso, São Paulo. 
Produtos regionais como os documentários especiais da Globo Nordeste, do qual participam 
celebridades nordestinas da música brasileira contemporânea, como Elba Ramalho, Maria 
Bethânia, contribuem para  criar esse imaginário de um novo Nordeste, mais pop, em que o 
arraial surge representado dentro do contexto urbano, pronto para ser consumido. Para este novo 
Nordeste, nada de pobreza ou seca: como diz Elba Ramalho no documentário, o São João 
Nordestino é o da “fartura”. A simplicidade que tanto encantou os ideais da intelectualidade de 
esquerda se converte em artifício. 
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Bailes e danças de cirandas: memória, lazer e festa na cultura corporal e 
lúdica de Tarituba /Parati / RJ 

Sergio de Lima Trinchão (UGF / RJ)  
Vera Lucia de Menezes Costa. 

1) Introdução 
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O estudo tem como lócus de observação uma comunidade de nome Tarituba, 3º distrito do 
município de Parati no sul fluminense do Estado do Rio de Janeiro, que há algumas décadas 
procura manter vivos as tradições e costumes locais através de suas danças, chamadas de Chiba 
cateretê, nome dado pelos catequistas portugueses colonizadores dessa região. Trata-se de danças 
em círculos ou em filas de pares, sapateados e enlaçadas contemporâneas dos imigrantes 
portugueses, com configurações coletivas das quadrilhas trazidas pelos mestres franceses 
segundo levantamento feito pelos historiadores Gurgel e Amaral (1973). 

Em Tarituba, dança-se e festeja-se com cirandas e outras manifestações culturais preservando 
suas origens, histórias e tradições. Festeja-se com alegria, respeito e fraternidade, estimulando a 
continuação dessas atividades culturais buscando preservar seus valores morais e éticos. 

Brandão (1989) quando descreve sobre festas, diz: que: [...] tudo que a festa celebra é a 
experiência da própria vida cotidiana: Excesso, contraste, memória, ruptura, reiteração simbólica 
da ordem, sucessão de opostos e justaposição. A festa se obriga a traduzir a evidência da 
diferença, da desigualdade, tomando o seu cargo os mesmos sujeitos e objetos, quase a mesma 
estrutura de relações do correr da vida e os transfigura. [...] A festa se apossa da rotina e não 
rompe, mas excede sua lógica, e é isso que ela força as pessoas ao breve ofício ritual da 
transgressão. (p.9) 

Em Tarituba, ao se aproximar o dia da festa, em especial o dia da festa de Santa Cruz, todos da 
comunidade parecem voltar no tempo, a memória e os costumes de seus antepassados retornam 
em devaneios que os fazem orgulhosos, com um sentimento de pertencimento ainda maior 
daquela cultura e daquela celebração. 

A tranqüilidade, quase bucólica, das missas e procissões, dos banhos de mar, do 
compartilhamento comunitário dos peixes, orientado por Mestre Chiquinho, das reuniões para 
ver a lua cheia, para contar causos, para afiar os dedos na viola e cantar e dançar ciranda, foi 
sendo substituída por sentimentos mais individualistas e de dificuldades de homens e mulheres 
em lidar com as coisas da modernidade. 

Segundo DUVIGNAUD (1983), as festas coletivas se insinuam nos interstícios das civilizações 
no momento em que são abaladas pelas mudanças que alteram a cultura estabelecida. 
Despojados de seus pontos de apoio tradicionais, os habitantes de Tarituba viram suceder no 
tempo outras formas de viver instalando novos modos de comportar-se. E por isso reúnem-se 
para dançar, organizam-se, institucionalizam tempo e espaço para os bailes, ensaios e encontros 
de pessoas fora das condições e papéis que desempenham no cotidiano da coletividade 
organizada. Um sentimento de festa se apodera dos que aderem ao baile, constituindo-se em 
suporte da intensa vivência que acentua as relações afetivas e emocionais da comunidade. 

Para a comunidade de Tarituba, a busca desse tempo de origem que nos fala o autor os faria 
reviver seus antepassados, suas histórias e seus hábitos do cotidiano e que no momento atual, em 
suas comemorações, são ressignificados, dando novo sentido às suas comemorações corporais, 
sociais e culturais que o baile e as danças de cirandas lhes proporcionam. Em Tarituba essas 
rodas se constituem em pares. Lá, percebem-se as pessoas envolvidas na festa, nas danças e nas 
comemorações, potencializando essa festa, como uma fala de memória, um resgate dos 
antepassados, nos fazendo crer em lugares simbólicos, míticos, referenciando sempre o reviver 
do passado, mesmo estando aqui e agora, no presente, junto à modernidade. Eliade (2001) nos 
diz que, [...] na festa reencontra-se plenamente a dimensão sagrada da vida, experimenta-se a 
sanidade da existência humana como criação divina. No resto do tempo, há sempre o risco de 
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esquecer o que é fundamental: que a existência não é “dada” por aquilo que os modernos 
chamam de natureza, mas é uma criação dos “outros”, os deuses ou seres semi-divinos. “Nas 
festas, ao contrário, reencontra-se a dimensão sagrada da existência, ao se aprender novamente 
como os deuses ou os antepassados míticos criaram o homem e lhe ensinaram os diversos 
comportamentos sociais e os trabalhos práticos”. (p.80) 

Nas festas comemoram-se as colheitas, as estações do ano, o luar, os amores, nascimentos e 
mortes, heróis e deuses e a simples alegria de estar vivo, como em Tarituba, onde as cirandas em 
roda fazem à diversão e a festa dessa comunidade. Ao retratar e relacionar as atividades 
profissionais com as atividades de lazer, Dumazedier (2004), nos revela uma preocupação em 
relação a nossas ações e atitudes diante das conseqüências de ocuparmos nosso tempo com 
atividades puramente de distração. Indaga [...] As atividades profissionais podem ser 
completadas pelas atividades de jogo e pelas atividades de participação e de projeção ligadas a 
uma determinada forma de vida marginal parcialmente imaginária, regulamentada por regras e 
valores diversos daqueles que dominam a vida real. [...] Essas atividades laterais talvez venham a 
inspirar transformações positivas nas atividades profissionais e aumentar a satisfação com as 
condições para a presença de certa poesia na vida. (p.106) 

Percebe-se, em Tarituba, nos momentos de baile e dança das cirandas, que a diversão e as 
transformações, evidenciam sentimentos, histórias e sonhos de uma gente simples que se 
fortalece à medida que estão juntos, compartilhando esses momentos de alegria e diversão. A 
festa para DUVIGNAUD (1983) tem um fim em si mesmo, é criativa em suas formas de 
manifestação e penetra na esfera do imaginário da comunidade. 

Os sintomas desse processo social são as fugas das grandes cidades à procura de espaços 
públicos e um contato maior com a natureza; Essas manifestações do lazer expressam valores 
próprios da vida que sofrem efeitos dessa sociedade de consumo na qual estamos vivendo, 
interferindo, assim, na vida e nas relações dos indivíduos de uma determinada sociedade. Tal 
movimento de bailes de cirandas e de organização de um grupo de danças folclóricas parece se 
apresentar como resistência aos apelos da modernidade em que, uma cidade de pescadores é 
afetada pelo progresso pela especulação imobiliária do entorno da Costa Verde. 

Nesses encontros e nessas apresentações, em festas religiosas em Paraty e na própria 
comunidade de Tarituba é que esse estudo irá se aprofundar a fim de compreender como se 
estabelece vínculos e afetos na comunidade de cirandeiros, para que a pesquisa possa vir a 
detalhar inúmeros fatos e curiosidades, que reforcem a importância dessas danças, tanto para a 
comunidade de Tarituba, como para as demais pessoas que possuam interesse pelo tema. 

 

2) Objetivos do estudo. 

A) Compreender a ciranda como manifestação de lazer na cultura corporal e lúdica da cidade de 
Tarituba. 

B) Reconhecer como se constroem os conhecimentos do senso comum, do saber do cotidiano, 
que é compartilhado, produzido nos discursos e nas ações dos cirandeiros de Tarituba. 

 

3) Estratégias metodológicas. 
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A pesquisa possui característica de estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, de 
natureza etnográfica interpretativa, apresentando como campo de investigação uma comunidade 
de pescadores e lavradores localizado em Tarituba no 3º distrito de Parati no Estado do Rio de 
Janeiro. Os procedimentos utilizados serão entrevistas semi-estruturadas com os participantes 
cirandeiros e a observação direta e assistemática de encontros com os cirandeiros, procurando 
registrar, todos os fatos que envolvem esse universo das cirandas, em um diário de campo. Essas 
observações registradas servirão de apoio para análise das entrevistas, considerando o ato 
concreto do jogo e das danças, as relações entre os indivíduos e as representações que os 
discursos revelam ou silenciam. 

 

4) A Cultura Caiçara de Tarituba 

Tarituba é uma cidade beira-mar no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro cujo povo Caiçara 
contribuiu com sua cultura aos costumes da região, em meio à natureza. Perdida entre o conflito 
da tradição e da modernidade, a cidade vê seus costumes gradativamente serem trocados por 
outras manifestações. Novos conceitos somam-se aos antigos e essas manifestações vão se 
adequando à realidade contemporânea. 

Tendo hoje na pesca, no turismo e na lavoura, as principais atividades econômicas de 
subsistência, a Cultura Caiçara desse lugar, manifesta sua identidade nas danças, artesanato, 
culinária, embarcações, festas populares e religiosas. 
 

4.1 Natureza, Paisagem e Modo de Vida. 

Existe um lugar entre o mar e a montanha, onde o tempo não tem hora e nem pressa para passar, 
onde caminhar se confunde com a brisa que sopra vindo de um mar verde, calmo, tranqüilo. 
Nesse lugar se pode ficar olhando as estrelas durante as noites tranqüilas, e conversar sobre as 
coisas simples da vida. Ficar à beira de um cais, onde barcos pesqueiros que partiram de 
madrugada chegam pela manhã cedinho, trazendo peixes frescos e muitas estórias para se 
escutar, molhar os pés contando marolas que aos poucos se somam aos devaneios que por hora 
se apresentam em reflexões sobre a vida, nos fazendo esquecer que o tempo vive sem pressa e 
sem hora, é o cotidiano de parte dos habitantes da cidade de Tarituba / Parati / Rj. Seguindo pela 
estrada Rio-Santos, BR-101, encontra-se o povoado de nome Tarituba, que na língua dos 
Tupinambás, significa local de muitas conchas e é na verdade, um vilarejo de pescadores e 
lavradores que vivem em uma pequena enseada entre duas cidades, Angra dos Reis e Parati, do 
litoral sul do estado do Rio de Janeiro. 

Tarituba fica na chamada Costa verde, no 3º distrito de Parati, cidade considerada, em 1937, pela 
UNESCO, Patrimônio histórico da humanidade. Quando nos anos 1970, a estrada Rio-Santos, 
BR-101 foi construída, toda a comunidade de Tarituba viu-se diante de uma situação inusitada: 
Viver com novas possibilidades trazidas pela estrada e com a modernidade que trazia tecnologias 
e conhecimentos de um mundo novo e já globalizado, ou ficar ali, com as marolas e a brisa leve, 
acalmando e alegrando seus pensamentos?  

Propostas de loteamentos e especulação imobiliária, a busca por maior qualidade de vida, por 
parte das classes burguesas apropriando-se de espaços aprazíveis (Nascimento Bulhões; Bulhões 
Netto, 2004), crescimento de pousadas aconchegantes e de construções de casas com maior 
conforto, fez com que a sociedade dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, 
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iniciassem um processo de ocupação desenfreada do litoral sul do Brasil, principalmente, entre o 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

No poema de Luis Perequê, um filho da cidade de Parati, músico, poeta e contador de histórias, 
percebe-se o impacto dessa situação diante da chegada da nova estrada, e quanto o povo de 
Tarituba vem buscando preservar sua identidade, cultura e costumes locais para que não sejam 
esquecidos e suas histórias não deixem de ser contadas: 

Era uma vez uma estrada tão bonita/ 

Curva descida e subida a gente morava lá/ 

No pé da serra, num rancho embaixo do mato/. 

Pai e mãe, foice e machado pra botar roça no chão. 

Mãe se acorda também, menino se acorda sem teimosia. 

Que já ta raiando o dia/ 

Passarada cantoria que é hora de trabaiá/ 

Era assim a vida do povo na furquia/ 

Que no sistema da roça nossa vida maravia/ 

Plantava um pouco de tudo e de tudo se colhia. 

Foi a derradeira vez que fizemos esta viagem/ 

Lá na curva do Ruturvo, antes de chegar na vargem/ 

Da Maria Caetana encontremo a caravana com a notícia da cidade/ 

Estava fazendo a picada para a estrada de rodagem/ 

Para encurtar essa conversa seu moço/ 

Vi o morro do Pedroso ser cortado pelo meio/ 

E essa estrada tão bonita que cantei neste ponteio/ 

Foi trocada pelo asfalto/ frio, faminto e feio/... 

‘... Roceiro virou pedreiro/ 

trabaiando em construção/ 

Fez casas do estrangeiro grileiro do nosso chão/ 

Tropeiro patrão de burro/ 

Hoje é burro de patrão/ 

Tem no peito um sussurro quando vê lote de burro passando de caminhão/ 

E esse filho de tropeiro que nasceu pra ser violeiro/ 

Fez um poema ligeiro, contando a devastação (p.20,21) 

Chegava naquele momento a luz elétrica e, com ela, a televisão, o asfalto, as usinas nucleares, 
meios de transportes mais rápidos e confortáveis, permitindo deslocamentos às cidades mais 
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próximas, acesso a postos de saúde e a serviços de comunicação, como os correios, trazendo 
olhares e interesses que os grandes centros urbanos e financeiros do país apresentavam em sua 
modernidade e que vinham de encontro àquela vida simples e sem ostentação daquela 
comunidade litorânea. O mundo apresentava sinais de crescimento e aquilo que parecia ser 
necessidades dos homens podiam ser atendidas de maneira rápida. A chegada da televisão, um 
dos meios de comunicação mais sedutor por suas imagens, junto às demais modificações que 
acompanharam o progresso, favoreceu alterações de comportamento das famílias de Tarituba. 

 

Os Caiçaras que viviam de ser tropeiros de vender banana e frutos do mar, aos poucos, foram se 
transformando em jardineiros, caseiros, pedreiros, empregados de donos, e donos de pousadas e 
das casas dos veranistas que ali foram se instalando. Quem pára em Tarituba é envolvida pela 
brisa que marola a maré e acaricia a vegetação. E os paulistas e mineiros que costumam adotar 
por lá, um dia preguiçoso acompanhado de cervejas, caipirinhas e delícias preparadas com os 
frutos do mar, desfrutam desse clima agradável e hospitaleiro da gente do lugar (Nascimento 
Bulhões; Bulhões Netto, 2004). 

As prosas, as festas, os bailes de cirandas, os conhecimentos das ervas e comidas, o jeito simples 
e sereno de viver a vida junto ao mar e a mata verde, as tecelagens de redes de pesca demonstram 
que há uma cultura viva e singular presente no cotidiano dessa comunidade. 
 

4.2 Cultura e Organização Social Caiçara 

Historicamente a comunidade Caiçara 1 de Tarituba só pode ser compreendida no contexto da 
ocupação do litoral brasileiro e dos ciclos econômicos vividos pela região sudeste (ADAMS, 
2000). A origem de seu povo constitui-se da miscigenação das etnias branca, índia e negra. A 
etnia branca era descendente de portugueses e espanhóis que chegaram ao Brasil logo no inicio 
da colonização. De pequenos núcleos remanescentes dos índios Tupinambás, chamados de 
“Guaianá”, que já habitavam o local, vem a etnia indígena. A etnia negra originou-se dos que 
foram trazidos da África para trabalhar como escravos, já que nessa região, Angra dos reis e 
Parati, escoava todo ouro que vinha de Minas Gerais. Dessa miscigenação surgiu uma cultura 
resultante do esforço coletivo, acumulando em torno do trabalho, do lazer, das festas, saberes 
populares. Os cirandeiros herdeiros das famílias Bulhões, Meira e Carmo de Souza dão 
continuidade a essa descendência. 

A família, nesse grupo social se constitui como uma categoria cultural de referência à 
organização social do lugar e, segundo ROCHA (2005) “manifesta ideologias amplas quando 
constrói significados de tradição e herança, no sentido das homenagens, honras e obrigações e 
produz a posição e o papel dos indivíduos numa rede de status relacionado em termos de 
geração, consangüinidade e afinidade num determinado contexto cultural”. (p.38) 

Todos se autodenominam Caiçaras e se nomeiam como um vínculo de parentesco com alguém 
ou com um lugar, Cibele e Simone Bulhões, sobrinhas-neta de Mestre Chiquinho, por exemplo, 
Seu Aldo, o Pardinho da peixaria, sobrinho de Mestre Chiquinho, falecido, é referência de todos 
cirandeiros. Os vínculos de pertencimento dos indivíduos nas famílias locais transitam do 
indivíduo para a comunidade, tal como descreveu Rocha (2005). 

As ligações se dão por herança consangüínea ou por compadrio, parentesco novo, batismo dos 
filhos, por casamentos, “Aqui somos todos parentes ou somos uma família só”, nos fala Simone 
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Bulhões, outra sobrinha-neta de Mestre Chiquinho. Há também os “conhecidos”, aqueles que 
não possuem vínculo de qualquer aliança com os habitantes locais. Por outro lado, o “compadre” 
se apresenta com mais status do que qualquer membro da família e padrinho e madrinha igual ou 
superior a pai e mãe. A vida nessa comunidade é repleta de acolhimento e hospitalidade aos 
amigos e, se possível, segundo Nascimento; Bulhões & Bulhões Netto (2004), com uma mesa 
bem farta e apetitosa. Sentir essa vida parece que é representá-la com essas imagens. Uma vida 
de muito trabalho distribuída entre a lavoura e a pesca. A alimentação composta de café com 
caldo de cana e ova de tainha seca ao sol; cação seco. Farinha da terra, batata doce, fruta pão e 
aipim cozido; peixe, arroz e feijão. Aos domingos, comida especial: carne seca com mamão 
verdolengo ou galinha caipira com macarrão acompanhado de cerveja preta ou vinho para os 
adultos e suco de maracujá ou limonada para as crianças (Nascimento; Bulhões e Netto, 2004). 

Peixe com banana é uma das especialidades da terra, acompanhado de pirão, paçocas de banana, 
pamonha salgada, cuscuz salgado, pixé, biju de canudo, biju de folha ou paspalhão, biju cu de 
forno, são iguarias dessa região. A vida nessa comunidade é repleta de acolhimento e 
hospitalidade aos amigos e, se possível, segundo Nascimento; Bulhões & Bulhões Netto (2004), 
com uma mesa bem farta e apetitosa. Sentir essa vida parece que é representá-la com essas 
imagens. Uma vida de muito trabalho distribuída entre a lavoura e a pesca. 

O povo de Tarituba é devoto de Santa Cruz* 2 , padroeira da cidade e dos pescadores. No dia 3 
de Maio aí se comemora, e em outras cidades do Brasil, o dia de Santa Cruz* i, aonde se festeja, 
se dançam as cirandas. Segundo a folclorista CASCIA FRADE (1999), o povo de Tarituba, canta 
em versos e prosa seus costumes, ao som da ciranda e da chiba, e dança em bailes para festejar 
sempre que o trabalho abre espaços para as vivências de lazer e todas as vezes que, pelo simples 
prazer, tocam suas inspirações seus desejos e suas alegrias. 
 

4.3 Dos Bailes de Tarituba 

O grupo de danças folclóricas de Tarituba foi fundado em 1975, pelo já falecido Mestre 
Chiquinho. A origem das danças de cirandas de Tarituba é uma mistura de culturas de etnias, 
branco, negro e índio que, de certo modo criou diversas manifestações na forma de apresentar 
suas tradições e histórias. Através da poesia e do som da ciranda preserva-se a tradição dos 
encontros, comemorações, brincadeiras, sofrimentos, namoros e trabalhos na pesca e na lavoura 
dessa comunidade. Como grande feito desse grupo de cultura popular, seus membros orgulham-
se de sobreviver aos apelos da modernidade. Classificam de “ultrapassado” tudo aquilo que 
resiste ao tempo e, nesse momento, conseguem confraternizar jovens e adultos, pescadores 
nativos e moradores recentes e visitantes. No litoral sul fluminense nasceu um baile popular de 
três diferentes origens: A dança circular existente no Brasil Pré-cabralino; as danças sapateadas e 
as enlaçadas contemporâneas dos imigrantes portugueses e as danças de figurações coletivas 
surgidas das quadrilhas trazidas pelos mestres franceses. 

Em Tarituba, o baile denominado ciranda, obedecendo a um pequeno esquema: primeiro a 
abertura dada pelo xiba ou chiba-cateretê, em seguida, as danças de figurações variadas, 
denominadas miudezas, e em terceiro, o Fecho, ou encerramento feito com a roda da Tonta. 
Essas danças-cateretê têm em comum o sapateado e o palmeado dos homens, mas em Tarituba 
dançam também as mulheres, que não sapateiam nem batem palmas, mas rodopiam fazendo girar 
suas longas saias, para reverenciar os homens. A Chiba-Cateretê de Tarituba é sapateado com 
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tamancos de madeira, tamancos de "português”, modelo muito usado na cidade do Rio de 
Janeiro, principalmente, quando se lavava algum lugar.  

Hoje em Tarituba, durante os ensaios para a festa de Santa Cruz, pode-se perceber a energia e 
alegria no tamanqueado dos homens, traduzindo assim uma vontade de restabelecer algum tipo 
de contato com seus antepassados, evidentes nos comentários, durante a dança, que alguém dali, 
daquela roda, estava bailando e dançando e sapateando como se fosse Mestre Chiquinho. Ainda 
Brandão (1987) nos diz que a festa, ao sacralizar o poder de quem vivencia e convoca homens, 
mulheres, jovens e velhos para se unirem no desejo de manter o mundo como está cantando e 
dançando como sempre foi, ainda que possa parecer transgressão ou ruptura, para que tanto o 
mundo como cada um dos dançarinos continue a ser como foram os antepassados e como tal 
devem ser. Nesse sentido a festa se apresenta então como uma fala, uma memória e como uma 
mensagem em que se separam os que deve ser esquecido do que deve ser preservado. 

No "Descante" – que é quando termina a dança, isto é, termina os blocos musicais e 
coreográficos, que será repetido quantas vezes se queiram – os homens sapateiam com muito 
vigor e as mulheres rodopiam com os braços elevados à altura dos ombros, formando um ângulo 
de 90º graus com os antebraços, como na dança "Vira" dos portugueses. O mancado* 3 é 
percutido com bastante força, e tudo recomeça. 

Apoiados em DUVIGNAUD (1983), podemos dizer que esses bailes organizados como uma 
cerimônia social se apresenta como elemento fundamental e marcante da vida coletiva de 
Tarituba, representando “status” significativo herdado dos seus antepassados, tornando-se um 
referencial no dinamismo da vida daquele grupo social que luta por reconhecer-se em suas 
tradições e identidades. 

 

1 Caiçara: A palavra Caiçara (CAA-IÇARA) é de origem guarani e serve para denominar as 
comunidades tradicionais dos Estados de São Paulo, sul do Rio de Janeiro. Fruto da 
miscigenação entre europeus, indígenas e africanos, o povo Caiçara é testemunho vivo da 
formação do povo brasileiro. 

2 Santa Cruz: Padroeira de Tarituba, festejada em 3 de maio onde se comemora a descoberta da 
verdadeira cruz de Jesus Cristo pela Imperatriz Helena, mãe de Constantino. Cada povoado 
brasileiro tem uma história para contar e faz adaptações à sua realidade local. Em Tarituba, a 
igreja de Santa Cruz foi construída em homenagem a uma escrava curandeira chamada Tia Eva 
por seus dotes á prática de medicina homeopática. (Cáscia Frade 1999) 

3 Mancado é um instrumento, (caixote de madeira), utilizado pelo percursionista, para 
acompanhar alguns números de música e de dança, As pancadas são feitas com os tamancos 
presos às mãos do músico, executando o batuque.  

i Festa de Santa Cruz: Padroeira de Tarituba, festejada em 3 de maio onde se comemora a 
descoberta da verdadeira cruz de Jesus Cristo pela Imperatriz Helena, mãe de Constantino. Cada 
povoado brasileiro tem uma história para contar e faz adaptações à sua realidade local. Em 
Tarituba, a igreja de Santa Cruz foi construída em homenagem a uma escrava curandeira 
chamada Tia Eva por seus dotes á prática de medicina homeopática. (Cáscia Frade 1999)  

5 ) AS DANÇAS DE CIRANDAS  
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Segundo, o dicionário do folclore brasileiro Cascudo (2000), a ciranda é uma manifestação 
folclórica que se expressa por meio de um conjunto de cantigas e bailados de roda, originárias da 
Espanha e de Portugal, onde é bailado de adultos. É cantada e dançada por homens e mulheres, 
que de mãos dadas, fazem a roda em volta de um mastro ou uma praça, onde não há números 
determinados de participantes, começando sua formação com uma pequena roda que vai 
aumentando à medida que outras pessoas entram na dança, abrindo espaço para novas adesões. 
Ao entrar na roda, mãos são unidas em uma soma de esforços, para que todos, ali presentes, 
comunguem daquele momento de confraternização. A ciranda é uma dança típica das praias 
brasileiras, que começou a aparecer no litoral norte do estado de Pernambuco, surgindo também 
no interior da Zona da Mata Norte do estado. Possui coreografia fácil e simples com passos que 
vão variando na sua própria dinâmica, e, portanto, não tão definitivos, mas criados pela alegria 
de seus participantes, são movimentos de corpos sempre obedecendo à marcação que lhes impõe 
o ritmo da sanfona, da caixa e da viola, juntamente com a batida do pé ao chão. Não há figurino 
próprio, mas as mulheres usam saias rodadas e os homens com calças de pescadores, camisas 
brancas e lenços presos ao pescoço, possuem também, instrumentos próprios. 

As sanfonas, a viola, e a caixa de madeira, também chamada de mancado, sonorizam e 
musicalizam as cantigas e acompanham o movimento das danças dos pescadores-cirandeiros. Na 
dança de ciranda não há hora para entrar e nem para sair, a pessoa o faz sem o menor problema, a 
qualquer momento é quando uma roda atinge um tamanho que dificulte a entrada de outras 
pessoas, aí se faz outra roda no interior da roda maior.  

É muito comum no Brasil definir a ciranda como brincadeira de roda infantil, mas no nordeste 
brasileiro, ela é conhecida como dança de adultos, sendo seus participantes jovens e adultos, e 
não possuindo preconceito quanto ao sexo, cor, condição social ou econômica dos seus 
participantes. Em Tarituba, atualmente, fazem parte do grupo de danças folclóricas, somente 
elementos da comunidade e familiares descendentes da Família Bulhões, sendo que eles, os 
cirandeiros reforçam suas falas, quando dizem que qualquer um pode dançar, cirandarem, 
tamanquear e se divertir. Essa manifestação está aberta a todos que queiram participar dessa 
alegria. Em Tarituba, essa dança de ciranda se caracteriza por se organizar em fila indiana de 
pares, tendo em comum o movimento de ir e vir, dando sempre pra frente um maior número de 
passos que para trás (NASCIMENTO, BULHÕES e BULHÕES NETTO, 2004, p.46). 

O baile se organiza com diferentes danças: Arara, O Tira o chapéu, Caranguejo, Ciranda e 
Tontinha. 

a) Arara 
É uma dança de pares independentes, cada um dança enlaçado com seu par, como quiser. 
No refrão: “Quero ver o Arara, quero ver o Arara/passa pra outro que o Arara vai ficar”, 
geralmente, um homem carregando umas “cangalhas”, saco, pau, chapéu, passa tudo para 
outro homem, ou joga no chão, e pega a mulher dele para dançar. Quem estiver de Arara 
na hora em que a música termina paga prenda, ou, pelo menos, é bem “encarnado”, ou 
pago o preço de não ter par na próxima dança. 
 

b) O Tira o chapéu 
O homem passa seu chapéu à mulher, que agora dança com ele. Esta peça do vestuário 
masculino, principalmente, tem um valor social importante. Um chapéu bonito para as 
festas quase sempre foi um símbolo de masculinidade, elegância e charme, além de todas 
as funções utilitárias de proteção do sol, do frio e da chuva. Todas as pessoas que 
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conheço que usam habitualmente o chapéu têm um ciúme considerável deste seu adorno. 
Atrevo-me a interpretar que ceder o seu chapéu à dama, dá a ela um voto de confiança e 
admiração. A dança se desenvolve em dois círculos concêntricos, ficando as mulheres na 
roda de dentro, tirando e colocando o chapéu, conforme a letra da música. Tira o chapéu, 
mulatinha, ai, á. Torna a tirar, mulata vem cá. 
 

c) Caranguejo 
Existem várias danças chamadas Caranguejo no Brasil, talvez, por ser encontrado no rio e 
no mar, além de ter seus “priminhos”: siri e guaiamum. “Caranguejo de chinelo, 
guaiamum de chinelão/coitadinho do siri anda com seu pé no chão, olha só”. E todos 
batem pés e mãos. Aliás, estas figuras coreográficas são, geralmente, executadas nos 
Caranguejos do Brasil, provavelmente, por inspiração nas patas do crustáceo. 
 

d) Ciranda 
Esta é uma das danças de Tartuba que é em roda, com pares de braços dados, em que o 
cantador dá as ordens do que o grupo deve fazer e, principalmente, o homem troca de par 
toda hora. “Adiante cinco par” ou “Anarriera de dez” etc., o homem avança cinco 
mulheres para frente ou dez para trás, respectivamente. O que dá alegria aos dançantes é 
que, geralmente, há um homem fora da roda sem par, que também quer dançar. Então no 
momento das trocas, quem bobear fica sem par. Quando o cantador fala: "Olha a chuva", 
a roda muda de sentido.  
 

e) Tontinha 
É uma dança sapateada como a Chiba, as mulheres rodopiam muito, para ficar tontinhas. 
É também chamada de BARRA DO DIA ou AVE DA MANHÃ, porque, antigamente, 
era dançada quando o dia vinha raiando. Seu Benedito diz que BARRAS do DIA eram 
várias danças executadas para dar término ao baile, inclusive a Tontinha. Como a maioria 
das danças do baile, esta também tem troca de pares, o que faz com que todos dancem 
com todos. É muito bom ter que adaptar seu corpo, seu passo ao de diversos pares, além 
de aumentar mais ainda o potencial sociabilizador e lúdico do evento. Seu Benedito conta 
que existia um momento em que o cantador falava: Agora é o “LIMPA BANCO” no qual 
ninguém podia ficar parado, sentado, até as senhoras bem idosas eram chamadas para 
dançar. E outra brincadeira era quando uma mulher colocava um lenço na craveta da 
viola. O cantador já sabia que era a hora do BELO SEXO, quando as moças chamavam 
os homens para dançar. “Daqui a pouco o mestre falava: DAMAS AO BUFÊ, e o homem 
tinha que comprar um doce ou outra coisa que estivesse à venda, a gosto da mulher 
(2001)”. 
 
5.1 Interpretações Simbólicas das cirandas Caiçaras. 
A ciranda brasileira conserva características das antigas danças portuguesas e espanholas 
e que hoje são praticadas com modificações onde demonstram um pouco das influências 
que esses povos dançarinos receberam das demandas da modernidade. 
No Brasil, um multifacetado mapa de culturas, há grupos que mantêm seus modos de 
vida, suas festas, suas danças e outras manifestações que determinam sentidos e 
sentimentos, forças e lutas na questão da preservação da cultura local e de suas 
identidades. A ciranda, que tem como símbolo a roda é uma dança típica das praias 
brasileiras. Começou a aparecer no litoral norte do estado de Pernambuco, surgindo 
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também no interior da Zona da Mata no Norte do estado. Possui coreografia fácil e 
simples com passos que vão variando na sua própria dinâmica e que são criados pela 
alegria e divertimento de seus participantes. São movimentos de corpos sempre 
obedecendo à marcação que lhes impõe o ritmo da sanfona, juntamente com a batida do 
pé ao chão. Na dança de ciranda não há hora para entrar e nem para sair, a pessoa o faz 
sem qualquer constrangimento, a qualquer momento e quando uma roda atinge um 
tamanho que dificulte a entrada de outras pessoas, faz-se outra roda no interior da roda 
maior, passando a ciranda a ter círculos concêntricos. 
 
É comum no Brasil definir a ciranda como brincadeira de roda infantil, mas no nordeste 
brasileiro, ela é conhecida como dança de adultos.As danças de cirandas são danças de 
adultos e crianças, em roda, onde todos se vêem igualmente, sem distinção de cor, sexo, 
etnia, questões políticas, raça entre outros. São danças que preconizam a aliança, 
confraternizações, as histórias de vida e o cotidiano de comunidades que vivem à beira da 
praia. São compostas de passos simples e de fácil assimilação, contam e preservam 
tradições e culturas de um povo. São dançadas em momentos de lazer, comemorações e 
festas. O lúdico e a criatividade estão presentes nas rodas de cirandas. Adotam como 
simbolismo a RODA–CÍRCULO. 
A circularidade da ciranda colabora com a força instituinte da união na comunidade. O 
círculo simboliza poder, totalidade, sem princípio e sem fim. Não existe o mais 
importante, todos se vêem iguais. Os bailes de Tarituba são denomiados xiba/chiba. 
Trata-se de um baile popular organizado em três partes: abertura, miudezas e 
encerramentos. Nomes das danças encontradas no baile: Cana verde, Caranguejo, 
Marrana e Tonta.  
As significações dos bailes para a comunidade encontram-se relacionada a: preservação, 
afirmação, resgate, tradição, cultura popular, criatividade, experiência e história oral. 
Trazem o simbolismo da união, das famílias ancestrais, da roda e do círculo. 
Apresentam-se em festas religiosas tais como a folia de reis, de todos os santos, em rezas, 
procissões e novenas, em dias de boa pesca e colheita farta e em noites de lua cheia. 
Manifestam alegria, diversão, tradição e religião, sob as condições de um ritual. 
 
6) Considerações sobre a investigação 
 
Nessa dimensão social, em que as danças, o lazer, as festas e os jogos populares se 
apresentam, é que percebemos a importância dessas atividades, na gênese do 
desenvolvimento humano atendendo às demandas da sociedade e dos homens, que criam 
linguagens próprias e ocupam espaços para se tornarem pertencentes às suas próprias 
vidas. 
As cirandas e as cantigas de roda possuem uma simbologia que assumem papel na 
construção de situações que favorecem e auxiliam o processo de ensino e aprendizagem 
nas escolas e na formação cultural de determinadas comunidades. São danças de grupo, 
de homens e crianças, com cadência, seqüência e ritmos, que proporcionam ordem, 
harmonia e alegria individual e coletiva. São simples, não requerem práticas nem 
habilidades específicas e permitem a participação de todos pela facilidade e singeleza dos 
seus passos. 



 452

Através dos discursos dos cirandeiros, percebemos que as danças de ciranda, quando são 
dançadas em seus momentos de lazer, os fazem lembrar de seus antepassados, de suas 
alegrias e comemorações e do jeito simples de viver e de sentir a vida. 
As cirandas são danças circulares, que simbolizam a criação, os ciclos, os inícios e 
reinícios, as renovações, são danças étnicas que vivem e revivem os sentimentos de um 
povo, afirmando sua identidade e difundindo sua cultura. 
A memória, a tradição, as histórias, o lazer, a fantasia, o lúdico e a imaginação, 
identificam esses cirandeiros-brincantes-pescadores, mesmo quando eles se vêem 
ameaçados pela especulação imobiliária e pela retirada da sede onde aconteciam seus 
ensaios. A memória estará viva enquanto se puder dançar e festejar em Tarituba. Nesse 
movimento criativo e produtivo a circularidade da ciranda colabora com a força 
instituinte da união na comunidade, o círculo simboliza poder, totalidade, sem princípio e 
sem fim. “Não existe o (a pessoa) mais importante, todos se vêem iguais” (Cirandeira 
Simone Bulhões). 
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O cordel do século XXI: percurso de continuidade, de transformação e de 
desenvolvimento 
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Linduarte Pereira Rodrigues (UFPB / PROLING) 
 
É nesse espaço da sobreposição entre o apagar da identidade e sua inscrição tênue [...] que quero 
pôr em foco aqui a atenção dada [...] ao lugar de onde o sujeito fala ou é falado (BHABHA, 
2001, p. 92). 
 
1. Introdução 

No cruzamento entre passado e presente, clássico e vulgar, oral e escrito, há o elemento 
do meio, o elemento de ligação, o “entre-lugar”.  Bhabha (2001) define este termo como o 
espaço da transição e nós pensamos ser coerente aproximar o seu sentido ao papel que o cordel 
desempenha na cultura brasileira. Uma cultura que se faz constantemente a partir do embate 
conflitante e, ao mesmo tempo, harmonioso de culturas diversas e de povos que, distantes de 
suas origens, unem os tecidos históricos de suas vivências numa espécie de colcha de retalhos, 
costurada pelo fio imaginário da memória de discursos fundadores provenientes de territórios 
estrangeiros.  
Como elo entre estas culturas, o cordel une cada uma dessas historias e figura como um 
bricolage, nos moldes de Lévi-Strauss (1989), um produto derivado da arte “chamada ‘bruta’ ou 
‘ingênua’”, porém que “está apto a executar um grande número de tarefas diversificadas” (p. 32-
33). Produto idealizado para servir como ponte de passagens, que liga e constroem narrativas, 
dando coerência às imagens trazidas à tona pela memória de cada grupo.  

Dessa forma, conceitos como o de “entre-lugar”, entre outros, propostos por Bhabha 
(2001), serão analisados neste trabalho e subsidiarão nossas reflexões acerca do papel que o 
cordel tem assumido mediante o percurso de continuidade de uma memória que se coloca frente 
aos desafios de transformação e desenvolvimento necessários para o envolvimento e a adaptação 
deste produto cultural ao sistema configurado para o século XXI.  

 
2. O “entre-lugar” dos folhetos de cordel no século XXI 

Cordel, folheto, livro, livrinho, estas e outras denominações tentam definir o objeto que 
faz parte de um universo multifacetado e que não se localiza em um pólo específico de 
significação. Diversão para uns, objeto de estudo para outros, o cordel consegue agradar “gregos 
e troianos”. Talvez seja esta a razão de tamanha circularidade entre grupos diversos.  

Antes era a feira o local onde o poeta popular ganhava aplausos, hoje é na academia que 
ele é o foco da atenção de muitos, como pudemos observar em dezembro de 2007, no auditório 
da Reitoria da UFPB, onde o poeta popular José Costa Leite, ao lado do seu contemporâneo, 
Ariano Suassuna, vocalizou uma pequena amostra de suas produções e encantou os presentes.  
Entrou calado no auditório e passou despercebido, mas ao falar, trouxe para si a marca da 
autoria, identificando-se com o poeta-personagem. Não houve um só enunciado que não fosse 
acompanhado por aplausos, gritos e assovios, performances que configuraram uma feira, só que 
em espaço acadêmico.  

Como uma espécie de transposição cultural, aquele auditório se fez feira e o instante 
tradição da minoria. Embalado pelos aplausos e apoiado pelos gestos de confirmação de 
Suassuna, Costa Leite se fez vate popular e implantou no agora o antes de uma tradição da 
memória dos excluídos. Provou que a voz é a performance da memória e que arranca do outro 
uma resposta de confirmação do que deve ser lembrado ou não-lembrado, porque, como bem 
demonstra Weinrich (2001), muito do que deve ser esquecido, ou silenciado para Orlandi (2007), 
vem à tona pela mnemônica arte performática da voz. 
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Vemos, assim, que o cordel como elemento performático é um exemplo de escrita atravessada 
pela oralidade, pela voz (ZUMTHOR, 1993, 1997 e 2000). Para alguns, ele representa a cultura 
oral popular, para outros, é produção escrita que contém aproximações com o oral. No meio 
dessa discussão, faremos nossas reflexões a partir da crença que temos de que o cordel não 
pretende ser pontuado nem como um, nem como outro dessas derivações. Sendo o resultado do 
embate entre a cultura de dominação (escrita) e a cultura dos dominados (voz), ele se põe na 
fronteira entre estes dois pólos, como a ponte entre duas ideologias e fundindo-as e criando sua 
própria ideologia, mediada pelo conceito de fronteira postulado por Bhabha (2001): “a fronteira 
se torna o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente em um movimento não 
dissimilar ao da articulação ambulante, ambivalente, do além (p. 24)”. Essa definição de 
fronteira provém de uma passagem de Martin Heidegger, autor da obra Building, Dwelling, 
Thinking. Nela, Martin Heidegger (apud Bhabha, 2001, p. 19), explicita que “uma fronteira não é 
o ponto onde algo termina, mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a partir do 
qual ago começa a se fazer presente”. 

Nesta perspectiva, percebemos que as narrativas do cordel testemunham acerca dos 
elementos que estão presentes numa e noutra cultura, com prioridade de quem está atento aos 
acontecimentos sociais da localidade. Ele celebra o novo, inaugura acontecimento, mediado pela 
experiência da transição. Não é à toa que seus manuscritos se apresentam como confidências de 
um povo que se localiza na fronteira entre o ontem e o hoje, mas com vistas para o além, o 
amanhã. Segundo Bhabha (2001, p. 19), o além “não é nem um novo horizonte, nem um 
abandono do passado” é está “no momento de trânsito em que espaço e tempo se cruzam para 
produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, 
inclusão e exclusão [...] aqui e lá, de todos os lados, [...], para lá e para cá, para frente e para 
trás”. 

Bhabha (2001, p. 23) explica que o "além” significa uma distância espacial, ele “marca 
um progresso, promete o futuro”. Dessa forma, “o presente não pode mais ser encarado 
simplesmente como uma ruptura ou um vínculo com o passado e o futuro, não mais uma 
presença sincrônica: nossa autopresença mais imediata, nossa imagem pública, vem a ser 
revelada por suas descontinuidades, suas desigualdades, suas minorias”. Vemos, assim, que os 
termos pós-modernidade, pós-colonialidade e pós-feminismo apontam com insistência para o 
além, mas “só poderão incorporar a energia inquieta e revisionária deste se transformarem o 
presente em um lugar expandido e excêntrico de experiência e aquisição de poder”. Para o autor, 
a significação mais ampla da condição pós-moderna reside na consciência de que “os ‘limites’ 
[...] são também as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, 
até dissidentes - mulheres, colonizados, grupos minoritários, os portadores de sexualidades 
policiadas (p. 23-24)”. Dessa forma, estar no "além" “é habitar um intermédio”, enquanto residir 
"no além" é “ser parte de um tempo revisionário, um retorno ao presente para redescrever nossa 
contemporaneidade cultural, reinscrever nossa comunalidade humana, histórica; tocar o futuro 
em seu lado de cá. [...] o espaço intermédio ‘além’ torna-se um espaço de intervenção no aqui e 
no agora (p. 27)”. 
O cordel tem esta propriedade de ser o elo entre o velho e o novo. Ele não está mais situado 
apenas na linha (barbante) que lhe sustenta na tradição, ele faz desta linha uma ponte e caminha 
em passos largos entre a tradição e o moderno, mergulhando, inclusive, nas ondas virtuais da 
Web, para assegurar o seu posto de pós, daquilo que, estando no presente, não abre mão do 
imaginário de sua gente para recontá-lo e manter acesa a chama de um povo que caminha entre 
tempos de modificação constante. Essa adaptação garante a manutenção da memória, porque a 
movência é a garantia da continuidade. Em contraste com o estático, sem pulsão, sem vida, o 
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cordel sabe que seu local na cultura é no seio de um sistema de reinvenção do já existente, 
porque ele é o novo de um antes que sinaliza para um amanhã continuum. Por esta razão, não sei 
por quer tanto agouro, tanto pesar em se falar numa possível morte de um produto que se renova 
em conjunto com a sociedade, renovando também os signos de sua cultura. O cordel é um 
exemplo da renovação do sujeito que ele representa.  

Vale salientar que, em Pitta (2005), o imaginário constitui a própria essência do espírito, 
sendo o esforço do ser para erguer uma esperança viva diante e contra o mundo objetivo da 
morte, “à medida que o ato de criação (tanto artístico, como o de tornar algo significativo), é o 
impulso oriundo do ser (individual ou coletivo) completo (corpo, alma, sentimentos, 
sensibilidade, emoções...), é a raiz de tudo aquilo que, para o homem, existe” (p. 15).  

Cabe, então, conceituar, nos moldes de Durand (2002, p. 18), que o termo imaginário 
compreende “o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do 
homo sapiens”. Para ele, o imaginário surge como o grande denominador fundamental onde 
estão contidas todas as criações do pensamento humano. Nesta perspectiva, o autor demarca o 
aspecto interdisciplinar dos estudos do imaginário, explicando que o imaginário é a 
“encruzilhada antropológica que permite esclarecer um aspecto de uma determinada ciência 
humana por um outro aspecto de uma outra”. Pontua, assim, a universalidade da ciência do 
homem, afirmando que “todos os problemas relativos à significação, portanto ao símbolo e ao 
imaginário, não podem ser tratados – sem falsificação – por apenas uma das ciências humanas”. 
Todo estudioso do imaginário humano “deve ter uma soma cultural tal que ultrapasse de longe – 
pelo conhecimento das línguas, dos povos, da historia, das civilizações, etc”. 

 Para Durand (2002, p. 25), “uma fenomenologia do imaginário deve, antes de tudo, 
entregar-se com complacência às imagens”. Contudo, o autor relata que para as teorias 
intelectualistas, “a imagem não passa de um ‘impedimento’ para o processo ideativo (p. 28)”. 
Assim, ele chama a atenção para o equívoco dessa concepção da imagem, meramente empírica, 
tendendo à lógica, mas que se resume a um estreitamento do pensamento, pois pretende um 
pensamento sem imagem e isto não é possível.  

Nesta perspectiva, Durand (1998), destacar o caráter simbólico do imaginário humano, 
verificado no “conjunto do discurso social, político, banal, ideológico etc de uma sociedade e de 
uma época” (p. 158). Ele também concebe a estrutura definida como a relação entre elementos, 
seus subsistemas (DURAND, 2002). Além de ser infinita e repetida em todos os mitos da 
humanidade, desde o início da vida humana. Assim, a estrutura torna-se fundamental, logo 
arquetípica, e considera as forças do imaginário. Segundo o autor, atrás dessas formas 
estruturadas há, como fundamento, estruturas profundas, propostas por Bachelard (1990) como 
matéria e por Jung (2000) como arquétipos dinâmicos, isto é, sujeitos criadores. 

Como expõe Bachelard (1990), a matéria é, em princípio, imaginação, imagens que nos 
transportam para outros planos, “traz-nos convicções quase imediatas que nascem associadas a 
devaneios inevitáveis fortemente enraizados no nosso inconsciente (p. 27)”. É pautado pelas 
investigações acerca da idéia de inconsciente coletivo que Jung (2000) desenha o conceito de 
arquétipo, de fundamental importância para as investigações atuais, tanto para os estudos da 
psicologia quanto para os da mitologia e do campo das ciências da religião, pois “indica a 
existência de determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo 
lugar” (p. 53). Nesta linhagem, o autor define o inconsciente coletivo como sendo “uma parte da 
psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua 
existência à experiência pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal” (p. 53). Já o 
inconsciente pessoal, “é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e no 



 456

entanto desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos” (p. 53). Ele 
pontua ainda que 

 
os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e 
portanto nunca foram adquiridos individualmente, mas devem sua 
existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal 
consiste em uma maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente 
coletivo é constituído essencialmente de arquétipos (p. 53). 

 
 Dessa forma, Jung (2000) conclui que o arquétipo é uma forma preexistente. Ele defende 
a tese de que 
 

existe um segundo sistema psíquico, de caráter coletivo, não-pessoal, ao 
lado do nosso consciente, que por sua vez é de natureza inteiramente 
pessoal e que – mesmo quando lhe acrescentamos como apêndice o 
inconsciente pessoal – consideramos a única psique passível de 
experiência. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, 
mas é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só 
secundariamente podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma 
definida aos conteúdos da consciência (p. 54). 

 

Por esta razão, Durand (1998) assinala que 

 

toda a estrutura significante é, portanto, «figurativa». Os «arquétipos» não são formas abstractas 
e estáticas, mas dinamismos figurativos, concavidades (ou moldes) que, necessariamente, se 
realizam e se preenchem - dois atos que o termo alemão erfüllung traduz bem – pelo meio 
ambiente imediato, o nicho ecológico. Surgem, então, as «grandes imagens» ou «imagens 
arquétipos», motivadas simultaneamente pelo inevitável meio cósmico (o curso do sol, o vento, a 
água, o fogo, a terra, a rocha, o curso e as fases da lua, o calor e o frio, etc.) e pelo incontornável 
«meio» sociofamiliar (a mãe alimentadora, os outros: irmãos, pais, os chefes, etc). (p. 153) 

 

Jung (1977) explica que diversos estudos já mostraram que “as mesmas formas 
simbólicas podem ser encontradas, sem sofrer qualquer mudança, nos ritos ou nos mitos de 
pequenas sociedades tribais ainda existentes nas fronteiras da nossa civilização” (p. 106). Isto 
demonstra que há conexões entre os valores que são veiculados e os símbolos que os 
representam desde o início de nossa história e que isso se repete para mostrar que também há 
conexão entre as diversas gerações humanas, porque os símbolos pertencem aos povos antigos e 
aos contemporâneos. Para o autor, isto se dá porque 

 

a mente inconsciente do homem moderno conserva a faculdade de fazer 
símbolos, antes expressos através das crenças e dos rituais do homem 
primitivo. E esta capacidade ainda continua a ter uma importância 
psíquica vital. Dependemos, muito mais do que imaginamos, das 
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mensagens trazidas por estes símbolos, e tanto a nossa atitude como o 
nosso comportamento são profundamente influenciados por elas (p. 107) 

 

Diante do exposto, verificamos que a estrutura possui um valor figurativo que atende, por 
sua relatividade, aos estudos do imaginário. O cordel é ele mesmo uma prova disso. Ele está na 
encruzilhada de culturas geograficamente separadas, mas que pela memória se interligam. 
Chegou ao Brasil via Portugal, mas com agarras nas culturas espanhola (pliegos sueltos), 
francesa (littèratue de colportage) e inglesa (chapbook). Dessa forma, ele é a fusão de culturas 
que se aglomeram no hoje e inaugura uma nova voz, um novo discurso. Ele traz consigo o 
discurso do estrangeiro que fala de um espaço que não é seu por tradição e origem, mas que foi 
adquirido por imposição do poder do colonizador. Sua fala é proveniente de um lugar que lhe 
institui o posto de colonizado, aquele que, estando no “entre-lugar”, vocaliza um discurso que 
vem de uma memória perpassada por culturas estrangeiras. Como assinala Bhabha (2001, p. 20), 
“entre-lugar” quer dizer: ultrapassar as “narrativas de subjetividades originárias e iniciais” e 
“focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças 
culturais”. São esses “entre-lugares” que “fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 
subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade”. 

Para Bhabha (2001, p. 21), o sujeito que fala da/na periferia (entre-lugar) possui o direito 
de se expressar, a partir de um poder autorizado não pela persistência na tradição, mas pela sua 
localização periférica. Ele é alimentado “pelo poder da tradição de se reinscrever através das 
condições de contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que estão ‘na 
minoria’”. Seguindo esta linha de pensamento, temos que o reconhecimento que a tradição 
concede é uma forma parcial de identificação, porque “ao reencenar o passado, este introduz 
outras temporalidades culturais incomensuráveis na invenção da tradição. Esse processo afasta 
qualquer acesso imediato a uma identidade original ou a uma tradição ‘recebida’”.  

Dessa forma, e sustentado pelas analogias de Green, Bhabha (2001, p. 22) enfatiza que a 
fronteira, bem como a ponte, é o lugar de passagem, da travessia: “Sempre, e sempre de modo 
diferente, a ponte acompanha os caminhos morosos ou apressados dos homens para lá e para cá, 
de modo que eles possam alcançar outras margens... A ponte reúne enquanto passagem que 
atravessa (BHABHA, 2001, p 24)". O autor explica que Green desloca a lógica binária através da 
qual identidades de diferença são com freqüência construídas. Green usa a imagem do sótão, do 
compartimento da caldeira e do poço da escada para fazer associações entre as divisões binárias: 
superior / inferior, céu / inferno; e explica que:  

 
O poço da escada como espaço liminar, situado no meio das designações de identidade, 
transforma-se no processo de interação simbólica, o tecido de ligação que constrói a diferença 
entre superior e inferior, negro e branco. O ir e vir do poço da escada, o movimento temporal e a 
passagem que ele propicia, evita que as identidades a cada extremidade dele se estabeleçam em 
polaridades primordiais. Esta passagem intersticial entre identificações fixas abre a possibilidade 
de um hibridismo cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta 
(GREEN, apud Bhabha, 2001, p. 22). 

 
Assim sendo, o poeta popular diz ser a voz do outro que se faz nele, no espaço do Eu, 

porque o Eu é a ponte. Discurso fundador revisado. Tradição que se refaz no hoje, no agora, o 
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mesmo num outro. Um lá que se faz no aqui e agora de um sujeito múltiplo em terreno adaptado. 
É me colocando no lugar do outro que eu garanto a instalação da significação no contexto de 
produção dos discursos circulares. Este terceiro sujeito inaugura consigo um terceiro espaço, que 
Bhabha (2001, p. 65) fundamenta a partir de Fanon, como sendo o espaço da luta política, "a 
zona de instabilidade oculta onde o povo reside”. No pensamento fanoniano, “nenhuma cultura é 
jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro”. Ao 
falar sobre os outros e julgá-los "nos colocamos na posição deles". Nesta relação é possível 
enxergar o fundamento do “terceiro espaço”. Assim, Bhabha (2001, p. 66-68) desenha o conceito 
de terceiro espaço a partir da seguinte passagem:  

 
O pacto da interpretação nunca é simplesmente um ato de comunicação 
entre o Eu e o Você designados no enunciado. A produção de sentido 
requer que esses dois lugares sejam mobilizados na passagem por um 
Terceiro Espaço, que representa tanto as condições gerais da linguagem 
quanto a implicação específica do enunciado em uma estratégia 
performativa e institucional da qual ela não pode, em si, ter consciência. 
O que essa relação inconsciente introduz é uma ambivalência no ato da 
interpretação. [...] É o Terceiro Espaço que, embora em si 
irrepresentável, constitui as condições discursivas da enunciação que 
garantem que o significado e os símbolos da cultura não tenham unidade 
ou fixidez primordial e que até os mesmos signos possam ser 
apropriados, traduzidos, re-historicizados e lidos de outro modo. 
 

É através do conceito de terceiro espaço de enunciações, proposto por Bhabha (2001, p. 
69), que encontraremos a condição prévia para a articulação da diferença cultural.  Ele é “algo 
que acompanha a ‘assimilação de contrários’ que cria a instabilidade oculta que pressagia 
poderosas mudanças culturais”. Dessa forma,  

 
é significativo que as capacidades produtivas desse Terceiro Espaço 
tenham proveniência colonial ou pós-colonial. Isso porque a disposição 
de descer àquele território estrangeiro [...] pode revelar que o 
reconhecimento teórico do espaço-cisão da enunciação é capaz de abrir o 
caminho à conceitualização de uma cultura internacional, baseada não no 
exotismo do multiculturalismo ou na diversidade de culturas, mas na 
inscrição e articulação do hibridismo da cultura.  
 

Para o autor, este espaço surge a partir da relação do “inter”, o fio cortante da tradução e da 
negociação; com o “entre-lugar”, que carrega o fardo do significado da cultura. Esta relação 
permite vislumbrar as histórias nacionais, antinacionalistas, do povo. Explorando esse Terceiro 
Espaço, poderemos “evitar a política da polaridade e emergir como os outros de nós mesmos (p. 
69)”. Assim, como apresentado em Os Versos Satânicos, “o olho mais fiel pode agora ser aquele 
da visão dupla do migrante” e, dessa forma, “cada vez mais, as culturas ‘nacionais’ estão sendo 
produzidas a partir da perspectiva de minorias destituídas (p. 25)”. 

O poeta popular não tem localidade fixa, cidadão do mundo ou nômade são atribuições 
que nos levam a crer na relevância do seu transitar, sendo a marca determinante desse sujeito 
pós-moderno. Sensível ao olhar e certeiro no ver, ele faz da condição de migrante a relevância de 
sua representação. Seu objetivo é guardar em seu escrito tudo que julga como importante para a 
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posteridade. Sua obsessão está em proporcionar o novo a partir do já existente, o reinventado. 
Nestes moldes, verificamos que 

 
O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo" [...]. 
Ele cria uma idéia de novo como ato insurgente de tradução cultural. 
Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente 
estético; ela renova o passado, refigurando-o como um “entre-lugar" 
contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. O ‘passado-
presente’ torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver 
(BHABHA, 2001, p. 27). 

 
Dessa forma, vemos que no universo dos folhetos de cordel, a aproximação com a fênix, ave que 
renasce das cinzas, é uma triste comparação. O cordel não renasce, ele não é retorno. O cordel 
nunca morre e sim se mantém, renova-se e se adapta as condições de cada contexto social ao 
qual está inserido. Como costuma dizer o poeta popular Manoel Monteiro, o cordel tem sete 
vidas. Assim sendo, ele é um fio continuum de constante movência, sem parada certa ou morte 
que o cale, pois não há renascimento: o cordel se mantém vivo desde a sua origem no embate de 
culturas que se aproximam ideologicamente.  
Poderíamos, no entanto, aproximar o mito da fênix ao cordel se levássemos em conta o fato da 
fênix poder carregar uma grande quantidade de peso sobre as suas costas. O mito descreve que a 
fênix chegava a transportar o equivalente a um elefante. Pequena ave que transporta tanto peso, é 
assim também o cordel, pequena escritura que carrega as vozes de tantas tradições. Geralmente 
são oito páginas de uma memória incalculável de tradições renovadas e adaptadas aos 
leitores/ouvintes contemporâneos. Comparada ao benu, ave sagrada para os egípcios e que, assim 
como a fênix para os gregos, tinha o poder de elevar ao Sol, o cordel também tem a propriedade 
de nos fazer ver, nos trazer a epifania, a revelação da enargeia. Suas vozes cantam, porque ele 
também é música. Canta os cânticos de louvores ou de piedade. Relata ou suplica acerca das 
condições de sua travessia. São discursos imbricados por uma retórica de fixação de imagens 
enunciadas num plano de significação das identidades que se fundem num processo continuum 
de refacção dos sentidos de uma existência continuada e registrados em manuscritos da memória 
popular.  

Em consonância com isto, temos em Bhabha (2001, p. 48) que a intervenção histórica se 
dá através do evento histórico, sendo representado no discurso, de algum modo, fora de controle. 
Dessa forma, faz-se necessário “reconhecer a força da escrita, sua metaforicidade e seu discurso 
retórico, como matriz produtiva que define o ‘social’ e o torna disponível como objetivo da e 
para a ação”. Porque a textualidade “não é simplesmente uma expressão ideológica de segunda 
ordem ou um sintoma verbal de um sujeito político pré-dado”. O sujeito político é a matéria da 
política, é um evento discursivo, sua crise de identificação “é inaugurada na performance textual 
que apresenta uma certa ‘diferença’ no interior da significação de qualquer sistema político 
isolado”.  

Dessa forma, enfatizamos que o cordel não nasce ou renasce, ele já nasceu e se mantém 
mediante uma tendência de mover-se e adaptar-se entre locais e culturas diversas. Por isso, ele 
não é produto de elite e nem produto de “ignorantes” e sim rastro constante do trajeto 
antropológico daqueles que são vistos como minorias. Assim, ele é o espaço renovado para o 
dizer hibrido, definido por Bhabha (2001) como a enunciação dos que habitam na margem, no 
terceiro espaço. Aqueles que fixam a fronteira como o local da cultura.  
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Nestes moldes, o cordel é um exemplo de enunciação híbrida. Ele está presente nas 
diversas culturas, fazendo presença ou impondo uma presença que ameaça as bases da cultura 
que sempre teve o espaço da voz. Agora, essa cultura de poder se vê ameaçada por um sujeito 
que, sendo de fora, enxerga limpidamente a sujeira desenhada pela historia de uma classe 
dominante.  

Bhabha (2001, p. 54-55) sugere que evidenciar a importância do momento híbrido de 
mudança política é constatar o valor transformacional da mudança que reside na rearticulação, ou 
tradução, de elementos que “não são nem o Um (a classe trabalhadora como unidade) nem o 
Outro (as políticas de gênero), mas algo a mais, que contesta os termos e territórios de ambos”. 
Para o autor, “há uma negociação entre gênero e classe, em que cada formação enfrenta as 
fronteiras deslocadas e diferenciadas de sua representação como grupo e os lugares enunciativos 
nos quais os limites e limitações do poder social são confrontados em uma relação agonística”. 
Assim sendo, o autor observa que “a enunciação da diferença cultural problematiza a divisão 
binária de passado e presente, tradição e modernidade, no nível da representação cultural e de 
sua interpelação legítima (p. 64)”. E, dessa forma, busca solucionar o problema que se coloca no 
trâmite da constatação que impõe que, “ao significar o presente, algo vem a ser repetido, 
relocado e traduzido em nome da tradição, sob a aparência de um passado que não é 
necessariamente um signo fiel da memória histórica, mas uma estratégia de representação da 
autoridade em termos do artifício do arcaico (p. 64)”. 

Sustentado pelos dizeres de Lyotard e Foucault, Bhabha (2001, p. 93) aponta o ritmo 
pulsante do tempo do enunciado como o responsável pelo desenho da narrativa da tradição. Com 
Lyotard, ele sugere que nas “tradições populares [...] nada se acumula, ou seja, as narrativas 
devem ser repetidas o tempo todo porque são esquecidas todo o tempo”. E o que não é esquecido 
“é o ritmo temporal que não pára de enviar as narrativas para o esquecimento”. Em Foucault, ele 
destaca que o motivo deste esquecimento se dá porque “a linguagem sempre parece estar 
habitada pelo outro, pelo outro lugar, o distante; ela é esvaziada pela distância”. Dessa forma, 
Bhabha, conclui que “esta é uma situação de constante encaixe, que torna impossível encontrar 
um primeiro enunciador”.  

Como elemento híbrido de uma cultura híbrida, o cordel se impõe como voz de um tempo 
e de um espaço situado, que não fica apenas nos relatos de acontecimentos locais. Extrapolando 
a fronteira que separa o espaço geográfico e social, o cordel informa, denuncia e relata com 
propriedade as coisas que estão efetuando mudanças na sociedade. Diferente da idéia de que o 
folheto é uma espécie de jornal do povo, preferimos acreditar no sincretismo material deste 
manuscrito atravessado por metáforas de acontecimento e que escapa a uma designação única. 
Seu discurso é atualizado mediante ao seu deslocamento no tempo e no espaço das enunciações 
vivenciadas pelos sujeitos relacionados com estas produções. E, dessa forma, o folheto de cordel 
se põe como escritura significativa da modernidade, aproximando-se, assim, do ideal de discurso 
contemporâneo, de teóricos que, como Bhabha (2001, p. 338), crêem que “o discurso da 
modernidade é significado a partir do entre-tempo, ou cesura temporal, que emerge na tensão 
entre o memorável acontecimento da modernidade como símbolo da continuidade do progresso e 
a temporalidade interruptora do signo do presente, a contingência dos tempos modernos”. Para o 
autor, a demarcação deste espaço-tempo (entre-tempo) determina a efetivação do discurso da 
modernidade. Sem ele não há “além”, não haverá um tempo que extrapole o colonial, que 
permita calar a voz do colonizador e ceder ao colonizado a dinâmica da enunciação. Permitir que 
a história seja contada a partir de um dizer híbrido é entregar as chaves que possibilitam a 
abertura de um baú de vozes que por tempos foram silenciadas. Vozes que falam de um entre-
lugar, de um entre-tempo, da fronteira. Por esta razão, cabe termos a consciência de que 



 461

 
Sem o entre-tempo pós-colonial o discurso da modernidade não pode, 
acredito, ser escrito; com o passado projetivo ele pode ser inscrito como 
uma narrativa histórica da alteridade que explora formas de antagonismo 
e contradição social que ainda não tiveram uma representação adequada, 
identidades políticas em processo de formação, enunciações culturais no 
ato do hibridismo, no processo de tradução e transvaloração de diferenças 
culturais (BHABHA, 2001, p. 347). 

 
O cordel não tem uma instituição que autoriza o seu dizer, mesmo assim, ele impõe um 

direito de trazer à tona a voz que denuncia, moraliza e faz crer sem nenhuma forma de censura. 
Ele é profecia e revela um além que caminha em nossa direção. Não traz o futuro para um 
presente, mas projeta o eu de hoje no além que é o resultado da aglutinação do presente-passado 
com vistas num futuro. Nesta perspectiva, não cabe falar em ressurgimento de algo que nunca 
deixou e nem deixará de existir, porque sempre haverá diferenças e um espaço de aproximação 
das diferenças, das varias vozes, híbridas, dissonantes, mas reveladoras do papel do colonizado 
em terras de colonos. E num Brasil colonizado, o cordel é a marca constante da pré-colonização 
e da pós-colonização, da contínua necessidade de se fazer colônias, como Portugal fez ao impor 
suas coesões, como os EUA continuam fazendo e como a China sinaliza fazer no futuro. O 
cordel está atento para estas mudanças e para tudo isto tem explicação. Porque não há, neste 
caso, o nascimento de um fato, este é, apenas, o arquétipo da relação entre dominador e 
dominado se renovando em meio às narrativas contemporâneas. 

Como percebemos, o cordel se adapta as condições de cada tempo. Por esta razão, o 
cordel do século XXI, torna-se a ponte entre o antes e o depois e se põe como signo de uma 
cultura do pós. Longe de classificá-lo como atemporal, preferimos crer na adaptabilidade de 
mudar conforme o terreno e a situação ideológica que se encontra. Dessa forma, sustentamos que 
a constante renovação dessa escritura, propicia o poder de narrar, descrever e argumentar acerca 
do homem, de sua origem e do além de sua existência.  

A escritura/voz do povo sempre foi algo constante nas diversas culturas e como diria o 
poeta popular essas vozes são inspirações divinas que se fazem presentes entre os povos, a partir 
do discurso revelador de um visionário. Visão ou imaginação, quem saberia discernir?! Mais 
valioso é crer na visão imagética, como diria Santo Agostinho (1964), do dizer daquele que se 
insere no dito e assegura uma verdade acompanhada de um olhar para o além e para o altíssimo. 
Essa “verdade verdadeira”, como assegura o poeta popular, está distante do colonizador. Suplicar 
por chuva, chorar a morte do seu gado e o abandono de sua terra, não é apenas um relato de 
verdade, mas é também uma denúncia das reais condições enfrentadas pela instabilidade 
econômica do povo nordestino. Também é a fotografia da falta de água, comida, saúde, 
desenvolvimento, esperança etc. Discurso mais atual que este seria impossível. Sensível aos fatos 
que circulam de tempos em tempos, o poeta popular faz o outro crer na verdade estampada desde 
a capa do folheto ao discurso textualizado pela escritura da voz. Nada melhor do que o discurso 
direto para fazer crer na verdade do dito! Não é preciso aspas ou travessão, o poeta inicia com a 
marca da palavra e todo o texto é o testemunho de uma voz que sustenta uma realidade jamais 
contestada. Quem duvidaria de um sujeito que é testemunha ocular. Sua voz inaugura um espaço 
de promessa e de profecia de acontecimento, além de servir como lentes de aumento para os que 
se negam enxergar. 

Ultimamente, vemos que as crises econômicas e os desarranjos climáticos causados pelo 
aquecimento global, servem de base para produções sustentadas pelo imaginário que rege as 
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profecias de “fim de mundo”. Dessa forma, o imaginário religioso cristalizado nas regiões onde 
o cordel circula é rearranjado em esquemas escatológicos que buscam trazer a discussão do além 
como espaço de desfecho, como julgamento final das ações humanas.  

Como percebido, a associação com o sagrado é constante. O cordel também está na 
fronteira entre o sagrado e profano. É a ponte entre o homem e o divino, porque exemplifica, 
moraliza, faz ver as imagens que mancham a alma do homem e podem levá-lo ao fim de sua 
existência ou a salvação de sua vida. Na internet o cordel ganha asas virtuais e viaja num mundo 
dito sem fronteiras. Mas há ou não fronteiras no espaço virtual onde o cordel transita? Um dos 
grandes desafios desse novo gênero do cordel, o cordel digital, é sua aceitação dentre aqueles 
que sustentam que cordel é só o da tradição.  
 
Conclusão 

Este conjunto de vozes pretendeu demonstrar que o cordel, atento aos acontecimentos 
mundiais e que afetam o nosso povo, sinaliza para os atravessamentos ideológicos que cruzam as 
fronteiras dos sistemas econômicos e sociais. Desenha uma trama onde os sujeitos envolvidos 
interagem e são influenciados por uma lógica binária do poder colonizador. Ele mesmo (o 
cordel) invade estes territórios e impõe sua forma de análise fenomenológica dos sistemas de 
dominação. É a voz da minoria (Ginzburg, 2006 e 2007) na trama histórica de uma narrativa de 
esquerda e de direita, onde o importante não é só o resultado (o queijo), mas também o processo 
(os rastros) e os meios (os vermes), sujeitos construtores, os personagens (reais e fictícios) do 
cordel, que desenham e são desenhados pela historia, sendo analisados e avaliados pela ideologia 
presente em narrativas de sobrevivência, de envolvimento e desenvolvimento com o/no novo, 
“pequenos” lugares de renovação que provam que “as novidades, ou melhor, as rupturas abrem 
caminho através da reafirmação da continuidade com o passado” (GINZBURG, 2007, p. 259), 
porque “todos os livros [os folhetos de cordel] estão abertos ao mesmo tempo” (RICCEUR, 
2007, p. 19). 

Dessa forma, o folheto de cordel se põe como escritura significativa da modernidade, pois 
é atravessado pela palavra, isto é, pela voz que o atualiza e garante o dizer de uma subjetividade-
objetiva que o faz aproximar-se, assim, do ideal de discurso em via contemporânea. Ele é 
memória social, materializada por uma estrutura discursiva (ACHARD, 2007), mas também é 
acontecimento (Pêcheux, 2007), memória entendida como entrecruzamento dos sentidos 
imbuídos entre o elemento mítico, a prática e a história individual e social de cada um na cultura. 
Uma memória-acontecimento, materializada em imagem, visual ou acústica, ou uma imagem-
acústica, que “funciona enquanto diagrama, esquema ou trajeto enunciativo” (p. 51). 

Este é o cordel em travessia pelo século XXI. 
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Conferência 
 
Cidade, imagem e pertencimento  

Lúcia Leitão (UFPE) 
 

Notas Preliminares 
 

O texto que ora se compartilha com o leitor tem por objetivo mostrar a plausibilidade de 
uma hipótese, indicada adiante, articulada à luz de três campos disciplinares distintos ─ a 
literatura, a psicanálise e a arquitetura. Espera-se contribuir para a construção de um outro modo 
de apreender a arquitetura da cidade para além do que ela expressa em sua materialidade.  

 
Uma narrativa em particular ─De amor e trevas, obra do israelense Amós Oz, publicada no 
Brasil pela Companhia das Letras em 2005─, tomada de empréstimo da literatura 
contemporânea, oferece o ponto de partida para o argumento apresentado ao longo do texto que 
ora se compartilha como o leitor. Nessa narrativa, chama a atenção a força das sensações 
experimentadas por uma jovem, Sônia, no exato momento em que, passageira de um navio, via, 
pela vez primeira, Tel Aviv, sua cidade essencial (LEITÃO, 1998). A força dessa narrativa, a 
experiência existencial que ela expressa, surpreendente sob muitos aspectos, constitui o eixo 
central a partir do qual esta escrita está organizada.  
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A essa narrativa associa-se cenas do filme A psicanálise reinventada, de Elizabeth Kapnist,294 
notadamente as cenas que apresentam a fase do espelho,295 o processo psíquico que possibilita o 
reconhecimento do eu a partir da imagem especular que o bebê humano tem diante de si. 
Associadas, narrativa literária e cenas cinematográficas, permitem que se inicie a articulação 
anunciada antes, conforme se verá mais claramente adiante.  

 
O ponto de contato entre a narrativa e o filme é a festa existencial que uma dada imagem pode 
desencadear no psiquismo. Na narrativa de Oz, essa festa existencial ─ “nunca em toda a minha 
vida, nem antes nem depois daquela manhã experimentei uma alegria dessa”, diz Sônia─ se 
desencadeia a partir da imagem de uma cidade, Tel Aviv, uma paisagem delineada por casinhas 
brancas e quadradas, ainda de acordo com o texto citado. É quando a arquitetura, o terceiro 
campo disciplinar de que se lança mão aqui, assume papel relevante na construção do argumento 
que ora se desenvolve. 

 
No filme de Kapnist, a festa interna é conseqüência do reconhecimento de si propiciada pela fase 
do espelho, conceito-chave na psicanálise (Lacan, 1966). O filme mostra o momento, 
fundamental no desenvolvimento do psiquismo humano, em que um bebê reconhece, pela vez 
primeira, como sendo sua a imagem que o espelho reflete e se deslumbra com o que vê. Esse 
primeiro alumbramento psíquico, seguindo Bandeira aqui, ainda de que modo livre, aparece 
claramente na sucessão de movimentos, risos, gestos lúdicos, próprios do afadigamento 
jubilatório – affairement jubilatoire, diz Lacan no texto mencionado─ característico dessa 
primeira festa existencial. 

 
Nesses dois episódios, chama a atenção o modo como a festa existencial compartilhada 

por Sônia na narrativa literária se aproxima da festa psíquica que a fase do espelho proporciona. 
Uma festa facilmente percebida na alegria do bebê, captada de modo muito feliz no filme de 
Kapnist. 

 
Assim, à luz da noção lacaniana de imaginário, trabalha-se aqui com a idéia de que, sob 
determinadas circunstâncias psíquicas muito particulares, ver a cidade implica ver a si mesmo. 
Uma hipótese plausível se se considera como sendo da mesma natureza a festa interna que se 
manifesta tanto em Sônia, ao avistar Tel Aviv, quanto no bebê, ao contemplar a própria imagem 
no espelho que se descortina à sua frente.  

 
Em outras palavras, considera-se que, sob circunstâncias psíquicas muito particulares, repita-se, 
a cidade se oferece como um espelho. Trabalha-se, portanto, com a hipótese de que há uma 
relação, de natureza especular, inconsciente por definição, no modo como o sujeito humano 
vivencia o espaço edificado, a arquitetura, portanto. E mais: essa relação possibilita o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento espacial sem o qual o sujeito humano se 
sentiria exilado em sua própria casa.  
                                            

294 Jacques Lacan, la psychanalyse reinventée. Direção de Elisabeth Roudinesco e Elisabeth Kapnist, 2001, 
63 min., cor, francês. 

295 ““Estádio [ou fase]” é um termo usado, sobretudo na biologia para indicar fase de desenvolvimento. [...] 
[com Lacan] “estádio do espelho” significa uma fase de desenvolvimento infantil marcado por processos 
desencadeados a partir da internalização da imagem especular de si” (SAFATLE, 2007, p. 26). 
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Por pertencimento espacial deve-se entender aqui a complexa rede de artimanhas psíquicas a 
partir da qual um espaço edificado se torna parte inseparável da subjetividade que caracteriza o 
humano. Um conjunto de mecanismos psíquicos que faz com que o ser humano transforme o 
espaço que a arquitetura materializa em algo pessoal e insubstituível. Um sentimento, ainda, que 
permite a alguém dizer minha cidade quando se refere a um ambiente que é necessariamente 
coletivo – “na minha Jerusalém inverno é inverno”, diz uma outra personagem de Amós Oz. 296 

 
Um sentimento, aliás, fartamente testemunhado por poetas e escritores, esses exímios 

tradutores da alma coletiva, como queria Freud (1907/1973). É desse sentimento de pertencimento 
espacial que ora se alinhava, que fala, por exemplo, o escritor palestino Mourid Barghouti (2006, 
pp. 83 e 73, respectivamente), quando, de volta à sua cidade após trinta longos anos de exílio, 
assim se expressa: “Aí está ela, saindo da abstração [de uma lembrança de exílio]. Está olhando 
para mim enquanto a atravesso [...].” “Aqui, minha mãe me deu a vida.” 

 
Seguindo na mesma direção, Orhan Pamuk (2007), prêmio Nobel em 2006, define esse 
sentimento de pertencimento de que se trata aqui de modo muito preciso. Pamuk fala da hüzün, 
“a palavra turca para melancolia [...]”. uma palavra, que expressa uma singularidade espacial. A 
hüzün de Istambul expressa um sentimento “que é exclusivo de Istambul” (p.103), “algo que 
toda a cidade sente ao mesmo tempo e afirma a uma só voz” (p.115). Experienciar a hüzün é ser 
um ístanbullu, é, pois, vivenciar um sentimento de pertencimento à cidade “determinado antes 
do seu nascimento” (p. 115), conseqüência do fato de ter Istambul como sua cidade pessoal, 
ainda nas palavras do escritor turco.  

 
Embora irredutível à arquitetura ─ “a hüzün nasce da dor que sentem por tudo que se perdeu” 
(p.113) ─, o sentimento de pertencimento a Istambul manifesto na hüzün não prescinde dela uma 
vez que não há cidade sem arquitetura. Assim, continua Pamuk, “janelas embaçadas me fazem 
sentir hüzün [...] mas a vista [a imagem de Istambul] também pode me transmitir a sua própria 
hüzün.” 

  
Se assim é, conclui-se o texto argumentando que muito mais do que propiciar a cena 

onde decorre a nossa vida, como queria Zevi (1977), a arquitetura que dá forma ao espaço 
edificado é parte relevante da subjetividade que define o humano.  
 

Ver a cidade, ver a si mesmo 
 

Tendo em vista o que se disse antes, chama-se a atenção do leitor para a narrativa de Oz 
que se reproduz, parcialmente, a seguir. Trata-se do registro das primeiras impressões vivenciadas 
por Sônia, tia de Oz, quando, vinda de uma longa temporada de exílio na Polônia, avista, pela 
primeira vez, a cidade de Tel Aviv. Diz o texto de Oz (op.cit., p. 230, 231, grifos meus): 
 

[...] era um dia muito limpo, quase sem nuvens, e às seis da manhã [...] 
subi ao convés e olhei [...]. Fiquei olhando por uma hora talvez [...]. De 
repente [...] apareceu a cidade de Tel Aviv: fileira após fileira de casas 
brancas e quadradas, nada parecidas com as casas na cidade ou no 

                                            
296 Hana, in OZ, Amós. Meu Michel. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p.10. 
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campo na Polônia ou na Ucrânia [onde ela havia estado], nada parecido 
com Rovno, Varsóvia ou Trieste, mas muito parecido com as figuras 
penduradas em todas as salas de aula do Tarbut, desde o jardim da 
infância até o ginásio e com os desenhos e fotos que o professor 
Menahem Gelerter costumava nos mostrar, de modo que fiquei surpresa 
e não surpresa ao mesmo tempo. Não dá para descrever a alegria que 
me assomou à garganta, de repente só quis gritar e cantar [...] nunca 
antes desse dia em minha vida eu havia tido uma sensação tão forte e 
profunda de pertencer [...]. Nunca em toda a minha vida, nem antes nem 
depois daquela manhã experimentei uma alegria dessa: finalmente aqui 
seria meu lar [...] Foi essa sensação que me lavou a alma naquela manhã, 
eram talvez sete horas, diante de uma cidade na qual eu nunca havia 
estado. [...] diante de casinhas estranhas, brancas e quadradas, diferentes 
de qualquer coisa que eu já tivesse visto. Parece meio exagerado, não?   

 
Parece, sim, exagerado que a imagem de uma cidade desconhecida, que até aquele 

momento, de longe, apenas se anunciava, possa propiciar a alguém uma experiência tão 
extraordinária. Uma festa interna, inscrita de modo tal em sua alma que nem antes nem depois 
daquela manhã, foi possível vivenciar outra alegria tão intensa. 

 
É surpreendente, sim, e pode parecer exagerado para a maioria das pessoas que essa festa 

subjetiva seja desencadeada pela arquitetura de uma cidade. Fileira após fileira de casas brancas e 
quadradas, isto é, a disposição das edificações na cidade, além de cor e forma, atributos próprios 
da arquitetura, foram os elementos físicos responsáveis por essa experiência inesquecível ─sou até 
capaz de precisar a data e a hora, diz Sônia, ainda no texto citado. 
 
 

      
   

    

 
 

 

 
Figuras 1 e 2: Tel Aviv: Fileiras de casinhas brancas e quadradas. © Fonte: www.white-city.co.il, a partir de: 
www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq050/arq050_00.asp Acesso em:  27 dez. 2008. 
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Mas surpreende, também, como essa narrativa parece ratificar, pelos caminhos da 
literatura297, a fase do espelho da qual se ocupou Lacan no texto já mencionado, apreendida, muito 
apropriadamente, no filme de Elizabeth Kapnist. Um ponto de contato que talvez lance luz sobre a 
intricada rede de artimanhas psíquicas a partir da qual um espaço edificado se torna parte 
inseparável da subjetividade que caracteriza o humano, conforme se anotou antes. 

 
Nesse ponto, é preciso descrever, ainda que brevemente, para o leitor que não tem acesso 

imediato ao filme mencionado, as cenas que tornam plausíveis as idéias ora apresentadas e, 
principalmente, a articulação entre a literatura, a psicanálise e a arquitetura, anunciada antes. 

 
O filme de Kapnist, cujo objetivo, nas cenas que se descrevem a seguir, é apresentar a 

fase do espelho, mostra um conjunto de imagens que se inicia com um bebê posto diante de um 
espelho que ocupa uma parede inteira à sua frente. No início da seqüência das cenas ora descritas, 
o bebê engatinha até conseguir erguer-se apoiando-se no espelho que tem diante de si. É preciso 
lembrar, em atenção aos menos familiarizados com a teoria lacaniana, que a fase do espelho tem 
lugar nos primeiros meses de vida, um momento da vida em que a criança ainda oscila entre o 
engatinhar e o ficar de pé. Nessas cenas iniciais, o bebê começa a brincar com partes do seu corpo, 
especialmente as mãos, intrigado com o reflexo dos seus movimentos. Um tanto timidamente de 
inicio, mexe as mãos, como a esboçar um aceno, para em seguida erguer-se e voltar a cair no chão, 
até que, de repente, como Sônia ao avistar Tel Aviv ─ de repente só quis gritar e cantar ─, faz 
uma festa imensa na medida em que percebe que a criança que tem à sua frente, no espelho, até 
então uma imagem irreconhecível, inquietante, é na verdade a sua própria imagem refletida. 

 
Risos, gestos, movimentos expressam, na seqüência das cenas apresentadas, o 

afadigamento jubilatório de que fala Lacan. Assim, diz o psicanalista francês, num tempo do 
desenvolvimento infantil em que a criança não tem “ainda o domínio da marcha [do caminhar], 
nem sequer da estação de pé” (op. cit, p.22) essa criança vence, num afadigamento jubilatório 
essas dificuldades em busca da imagem de si e da festa interna que esse reconhecimento 
proporciona. 

 
Nesse ponto do texto, é preciso lembrar que, até o momento em que essa experiência 

ocorre no processo de seu desenvolvimento, o bebê não se reconhece como sendo uma unidade. 
Percebe-se de modo fragmentado, como um corpo retalhado, ainda nas palavras de Lacan no texto 
citado. Essa idéia de corpo fragmentado, aliás, pode ser vista facilmente na arte, a exemplo, nas 
artes plásticas, do cubismo. Associada ao espaço, a mesma idéia aparece na literatura, como se vê 
em Graciliano Ramos (2003, p. 51, grifos meus). Falando da sua experiência com uma vila, 
Buíque, ainda nos primeiros anos da vida, diz o escritor alagoano:  
 

Buíque tinha a aparência de um corpo [...]; o largo da Feira formava o 
tronco; a rua da Pedra e a rua da Palha serviam de pernas, uma quase 
estirada, a outra curva, dando um passo, galgando um monte; a rua da 
Cruz, onde ficava o cemitério velho, constituía o braço único, levantado; 
e a cabeça era a igreja, de torre fina, povoada de corujas. Nas virilhas, a 
casa de seu José Galvão resplandecia, com três fachadas, origem do 
imenso prestígio de meninos esquivos: Osório, taciturno, Cecília, 

                                            
297 Um recurso, aliás, do qual Freud lançou mão durante toda a construção da teoria psicanalítica. 
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enfezada, e d. Maria [...]. Na coxa esquerda, isto é, no começo da rua da 
Pedra, o açude da Penha, cheio da música dos sapos, tingia-se de 
manchas verdes, e no pé, em cima do morro abria-se a cacimba da 
Intendência. 

 
Coerentemente com essa percepção de corpo aos pedaços do início da vida, no filme, nos 

momentos iniciais das cenas descritas, o bebê movimenta as mãos ─e não o corpo inteiro─ diante 
do espelho. Assim, num primeiro momento, afastado do espelho, ele move as mãos e observa o 
reflexo dos próprios movimentos. Em seguida, aproxima-se e bate com as mãos no espelho. Após 
uma seqüência breve de aproximações, tombos e distanciamentos, explode em risos e alegria, 
indicando, a qualquer observador, que agora, sim, ele sabe que a imagem que tem diante de si é a 
sua própria imagem. E que essa descoberta o encanta, à semelhança do que ocorreu um dia com a 
figura mitológica do Narciso. É quando tem lugar a festa existencial da qual se falou antes. 

 
É com essas idéias ─e essas imagens─ em mente que a narrativa de Oz chama a atenção 

na medida em que parece ratificar, pela experiência narrada, o que diz Lacan sobre a constituição 
subjetiva do humano a partir da experiência especular que a fase do espelho proporciona. Assim, a 
festa interna, surpreendente, parece meio exagerado não?, própria da experiência especular, 
aparece no instante em que a imagem externa possibilita reconhecimento. Fiquei olhando, diz 
Sônia ─tal qual o bebê que se olha no espelho, mexendo as mãos─, e só pude ver algumas 
gaivotas. De repente, surgiu a cidade de Tel Aviv, não dá para descrever a alegria que me 
assomou à garganta, só quis gritar e cantar ─ de novo, à semelhança do bebê em seu 
afadigamento jubilatório. 

E, aparece, principalmente, no momento em que essa imagem propicia o sentimento de 
pertencimento espacial ─nunca antes desse dia em minha vida eu havia tido uma sensação tão 
forte de pertencer, diz Sônia. Finalmente aqui, nesse meu espaço particular, pessoal e 
insubstituível, definido por casinhas brancas e quadradas, seria meu lar [...]. 
 

Casinhas brancas e quadradas 
 

Uma vez tida como válida a hipótese apresentada antes, surge a questão: Sob que 
artimanha psíquica a arquitetura produz reconhecimento, pertencimento, ambas experiências 
psíquicas, subjetivas por definição? Afinal, o modo mais comum de refletir sobre a arquitetura, 
coloca a racionalidade como elemento-chave de uma arte que se expressa em pedra e cal. 

 
O corpo humano, referência material e objetiva na arquitetura –assim como imaginária e 

subjetiva na psicanálise– quer em sua prática, quer na teoria que lhe dá suporte disciplinar, parece 
ser o elemento fundamental para a compreensão de como e por que a cidade se faz espelho. 

 
Desde sempre o corpo humano foi modelo e medida para a arquitetura. Afinal, propiciar 

o abrigo para o corpo esteve continuamente no centro do fazer arquitetônico. Um fato que se torna 
evidente quando se observam as figuras 3 e 4. Nelas, como se vê, a cabana primitiva, mostra uma 
“construção” adequada à proteção e ao abrigo de alguém desamparado frente à hostilidade do 
ambiente natural.  
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Figuras 3 e 4: à esquerda, Adão protegendo-se da primeira-chuva, 
segundo Filarete; à direta, “a primeira construção” segundo Viollet-le-
Duc. Fonte: RYKWERT, J. On Adam´s house in paradise. 2ª ed. 
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997, pp. 117 e 39, 
respectivamente. 

 
Erguida de modo rudimentar, naturalmente, a arquitetura em seus primórdios tem o corpo 

como modelo e medida das decisões projetuais que caracterizam a sua prática. Assim, no tempo da 
sobrevivência (LEITÃO, 2004), a arquitetura materializava-se como se fora um prolongamento da 
própria pele, como um artefato que, protegendo o corpo, ampliava as chances de sobrevivência da 
espécie humana num ambiente nem sempre favorável. Desse modo, construídas como “um refúgio 
de peles sobre uma estrutura simples de madeira” (BENEVOLO, 1983,── p. 3) ”as tendas e 
cabanas cumpriam funções práticas que a roupa não podia satisfazer” (NORBERG-SCHULZ, 
2001, p. 71). 
 

Mas é num tempo que se segue ao da sobrivevência, quando o desejo de permanência 
define o tempo de edificar na história humana, que o corpo como medida e modelo fica mais 
evidente na arte de edificar. É esse o tempo em que, com o uso da forma e das proporções 
humanas, o corpo humano consolida-se como referência irrenunciável na produção do espaço 
arquitetônico. Na arquitetura grega, por exemplo, “a coluna dórica reproduz as proporções 
masculinas com uma altura equivalente a seis vezes o diâmetro da base enquanto que a jônica 
exibe a relação feminina de 1/9” (NORBERG-SCHULZ, op.cit., p. 60). Mas não apenas a medida 
humana é incorporada à arquitetura. Características humanas também seriam por ela apropriadas. 
Assim, a força ─ atributo característico do corpo masculino─ e a graça –marca do feminino─, 
assinala Rykwert (1997), estavam nitidamente representadas em elementos básicos da arquitetura 
grega clássica. 
 

No que diz respeito à escala, convém lembrar que foi para adequar-se às proporções do 
corpo humano que, muito antes de a arquitetura da Antiguidade encantar o mundo, a habitação 
primitiva abdicou da forma triangular do cone para se ancorar no cubo. De fato, a forma do cubo 
se mostrava muito mais adequada para acolher o corpo humano que nele se abrigava, como se 
pode ver nas figuras 5 e 6. 
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Figuras 5 e 6: do cone ao cubo. RYKWERT, Joseph. On Adam´s house in paradise. 2ª ed. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press, 1997, p. 72 e 73. 

 
Na arquitetura moderna, ainda no que diz respeito ao corpo como medida, Le Corbusier 

explorou, à exaustão, a relação corpo-espaço. É do famoso arquiteto franco-suíço a idéia de propor 
como medida universal para a arte de construir “o homem com o braço estendido” ─ 2,26m de 
altura ─, proposta, como se sabe, fartamente difundida a partir do advento do modernismo na 
arquitetura.  

 
Ratificando, no Brasil contemporâneo, a presença do corpo na arquitetura e em particular 

na sua obra, Niemeyer (2000, p.17, grifos meus) anotou assim: 
 

Não é o ângulo reto que me atrai  
nem a linha reta, dura, inflexível, 
criada pelo homem.  
O que me atrai é a curva livre e sensual,  
a curva que encontro nas montanhas do meu país,   
no curso sinuoso dos seus rios, 
nas ondas do mar,  
no corpo da mulher preferida. 
............................................................................. 

 
A seqüência de desenhos do poeta do concreto, como muitos se referem a Oscar 

Niemeyer, apresentada nas figuras 7, 8 e 9, é um bom exemplo de como a forma do corpo humano 
se faz arquitetura. 
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Figuras 7, 8 e 9: à esquerda, croquis de Oscar Niemeyer em Minha arquitetura. Rio de       Janeiro: Revan, 
2000. À direita, Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte. Projeto de Oscar Niemeyer. Fonte: 
http://www.cimentoeareia.com.br/arquiteturas2.htm.  Acesso em: 12 abr. 2006. 

 
 
Para concluir 
 

A relação especular estabelecida em decorrência da fase do espelho, na medida em que 
instaura um registro imaginário no psiquismo humano, tal como ensina Lacan, talvez ofereça uma 
explicação plausível para a forte presença do corpo humano na arquitetura, seja como medida, seja 
como modelo. Será que o sentimento de pertencimento espacial decorre dessa relação especular? 
Seria essa a artimanha psíquica capaz de produzir uma alegria incomparável diante de casinhas 
brancas e quadradas, isto é, diante de referências espaciais particulares, familiares como as linhas 
do próprio rosto? 

 
Afinal, diz Sônia, a imagem vista não era “nada parecido com Rovno, Varsóvia ou 

Trieste”, cidades e lugares onde ela havia vivido exilada. No entanto, Tel Aviv parecia com algo 
que ela trazia inscrito em si mesma a exemplo dos traços que definiam a sua face, na forma de 
referências culturais profundamente arraigadas. Diz Sônia, uma vez ainda: 
 

Em todas as salas de aula do jardim-de-infância Tarbut, do curso primário 
Tarbut e do Ginásio Tarbut, havia uma grande foto de Hertzl, um grande mapa 
abrangendo Dan até Beersheba [....] . Toda semana Menahem Gelerter nos 
levava a passear por Israel ─ uma vez pela Galiléia, outra pelas colônias judias 
de Judá, outra no vale de Jericó, outra pelas ruas da cidade de Tel Aviv [...] E 
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foi assim que cheguei a Israel muito antes de ter chegado a Israel (OZ, op.cit., 
pp. 225 e 227-228, grifos meus) 

 
Tel Aviv propiciava o reconhecimento, e com isso o sentimento de pertencimento ─ 

finalmente aqui seria meu lar ─, porque a imagem que se descortinava à sua frente, remetia a algo 
que lhe era familiar, uma vez que se mostrava muito parecida com as figuras penduradas em todas 
as salas de aula do Tarbut, a escola onde havia estudado.  Isto é, como imagens pessoais, 
familiares como as linhas do rosto. Seria essa a chave para o sentimento de pertencer a um espaço, 
a uma cidade, tornado-a insubstituível?  
 

Se se tem como válida a hipótese apresentada antes, muito mais do que propiciar “a cena 
onde decorre a nossa vida”, como queria Zevi (1977), a arquitetura é parte relevante da 
subjetividade que define o humano. Em outras palavras, produzida à imagem e semelhança do 
corpo que a ela se oferece como modelo, medida, referência, repita-se, a arquitetura é, ela mesma, 
elemento dessa subjetividade. 

 
Desse modo, diferentemente do que se poderia pensar, não seria apenas a praticidade de 

uma idéia (do cone ao cubo, por exemplo) o elemento determinante da utilização de referências 
humanas na arquitetura. Muito mais do que isso, a arquitetura e a forma/imagem a partir da qual se 
materializa atenderia a reclamos inconscientes insuspeitados pela arquitetura em seus primórdios. 
É o que sugere Michel de Certeau (2002) ao anotar que “praticar o espaço é repetir a experiência 
jubilatória da infância” (p. 191),298 ainda que inconscientemente. Ainda que dessa experiência o 
fazer arquitetônico nem sequer desconfiasse, pelo menos até o advento da psicanálise.   

 
Essa idéia ─da repetição da experiência jubilatória infantil a partir da prática do espaço─ 

aparece, por exemplo, na surpresa de Dostoievski frente ao orgulho que os habitantes de Genebra 
sentiam pela cidade. “Eles olham para os objetos mais comuns [da cidade, diz o escritor russo], 
como os postes de rua, como se fossem as coisas mais esplêndidas do mundo”, [...] conforme anota 
Pamuk (op. cit., p. 112). 

 
Sob esse outro modo de ver, a arquitetura da cidade, tida como espelho, propiciaria a 

sensação de pertencimento na medida em que oferece o ambiente físico que possibilita a cada 
habitante ver a si mesmo no espaço edificado. Um sentimento desencadeado por uma rede de 
imagens externas, apreendidas à luz da subjetividade que caracteriza cada ser humano. Um 
sentimento que permite a cada um viver numa cidade e sentir-se parte dela, parafraseando Tezza 
(2007).299  
 

Em outras palavras, um sentimento que, inserido na intricada teia de registros 
inconscientes que definem o humano, permite a cada um chegar à sua cidade essencial muito antes 
de ter chegado a ela. Parece meio exagerado, não? 
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298 Literalmente, diz Michel de Certeau: “Praticar o espaço é portanto repetir a experiência jubilatória e 

silenciosa da infância” (p 191). 
299 Literalmente, diz Tezza: “Viver entre os outros e sentir-se um deles” (p. 116). 
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Ninhos de envolvimento 

 
Hugo Menezes (UFPE) 
Luciana Gama (UFPE) 

Maria das Graças V. da Costa (UFPE) 
Introdução 
O homem procura, através dos tempos, trilhar os caminhos do desenvolvimento, colocando como 
necessidade e aspiração a busca pela modernidade, pela tecnologia, pelo poder. Afastando-se e 
dissociando-se da natureza a qual faz parte, encontra-se prisioneiro de suas próprias armadilhas. 
Na procura da felicidade vive, porém, um contínuo processo de inventar e reinventar meios que o 
ajudem a enfrentar, de forma mais positiva, os efeitos planetários do progresso e do afastamento 
trazido por este. 

Nas cidades, muralhas de cimento e vidro, floresta de arranha-céus onde cada um vive a 
frieza de uma camuflada individualidade, as pessoas passam a exercitar cotidianamente a 
contínua transgressão dessa fronteiras, buscando a proximidade e o envolvimento em contextos 
mais simples de convivência. Assim, passam a vivenciar a construção de pequenos grupos nos 
quais possam se sentir envolvidos. Neles, os sentimentos de pertencimento e identidade surgem 
de forma plena.  
Como pássaros que procuram o aconchego e a segurança, os homens vão construindo o que 
chamamos de ninhos de envolvimento e exercitando a fluidez de convívios temporários que 
podem vir a se tornar relações mais estáveis e duradouras. Segundo Zygmunt Bauman (2005) 
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nos dias atuais o pertencimento e a identidade não possuem a solidez de uma rocha e são 
elementos negociáveis, renováveis, matéria caracterizada pela fluidez.  
Gilbert Durand (2001) desenvolvendo seu estudo sobre o imaginário utiliza o conceito de bacia 
semântica300 e nos traz elementos para pensarmos sobre a  formação desses ninhos percebidos no 
cotidiano das grandes cidades. Como os pequenos filetes d’água descritos por, esses grupos, 
formados a partir das matérias do sensível são de suma importância como elementos de 
transformação, de renovação e de conjunção. As minúsculas correntes, ao se juntarem no 
conjunto da vida do homem geram divisores de águas, com dimensões mais significativas, até 
constituírem um novo curso, um novo rio, resultado de relações de convívio e de envolvimento.  
Podemos enumerar dezenas desses ninhos que surgem constantemente nas metrópoles de todo o 
mundo. Tais grupos alimentam o sentimento de pertencimento e absorvem indivíduos com 
interesses afins, que se aproximam. Neste contexto são formadas reuniões nas ruas e 
estabelecimentos dos centros urbanos: lugares de encontro.  

Nestes espaços, as pessoas vivem em contínuo processo de redefinir-se e encontram uma 
forma prazerosa de conjugar o verbo da proximidade. Deixando de ser apenas ávidos 
espectadores dos dramas urbanos que ocorrem na cidade grande, os indivíduos procuram redutos 
nos quais possam sentir a presença do outro.  
Estes ninhos de envolvimento não têm a estabilidade de um convívio familiar ou a proximidade 
de uma comunidade de vizinhança moldada nos antigos agrupamentos residenciais. Eles são 
voláteis e encantadores e cumprem sua função de identificação301. “Quando a identidade perde as 
âncoras sociais que a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e inesgotável, a ‘identificação’ se 
torna cada vez mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um ‘nós’ a que 
possam pedir acesso.” (BAUMAN, 2005, p.30).  

Bauman observa que nos antigos lugares em que o sentimento de pertencimento era 
tradicionalmente investido, como a família, o trabalho e a vizinhança, hoje são indisponíveis ou 
são indignos de confiança, “de modo que é improvável que façam calar a sede por convívio ou 
aplaquem o medo da solidão e do abandono.” (BAUMAN, 2005, p.37). Nesta perspectiva, novos 
lugares surgem para aplacar a sede de envolvimento.  
O lugar faz o elo e constitui um vínculo a partir de valores arraigados, como a língua, a culinária, 
as posturas corporais (Maffesoli, 2004). E nos diversos lugares-ninhos, encontramos as tribos302. 
“Tribos religiosas, sexuais, culturais, esportivas, musicais; o número delas é infinito e sua 
estrutura é idêntica – ajuda mútua, compartição dos sentimentos, ambiente afetuoso.” 
(MAFFESOLI, 2004, p. 24). A cidade do Recife é exemplo de metrópole que vivencia essa 

                                            
300 Gilbert Durand (2001) nos faz viajar sobre as águas do imaginário e através de uma bela metáfora o autor 

percorre a conceituação de bacia semântica..Correntes descoordenadas, oriundas do setor marginalizado, atingirão 
os movimentos oficiais institucionalizados, possibilitando o escoamento das águas. São pequenos filetes d’água, mas 
de suma importância para a dinâmica da bacia. Essas singelas correntes, por sua vez, irão gerar divisores de águas, 
com dimensões mais significativas. Um rio vai surgindo, nascendo, crescendo, tomando força. O rio formado 
através desses divisores, seguirá um curso, um caminho, até que movimentos contrários, contra-correntes, 
favoreçam a transformação de seu caminhar, a dinâmica de seu existir e possibilitarão efetivas mudanças em seu 
curso original. 

301 Maffesoli propõe uma “[...] ‘ lógica da identificação’, que substituiria a lógica da identidade que 
prevaleceu durante toda a modernidade. Enquanto esta última repousava sobre a existência de indivíduos autônomos 
e senhores de suas ações, a lógica da identificação põe em cena ‘pessoas’ de máscaras mais variáveis [...]” (1996, p. 
19). A identificação agrega cada pessoa a um pequeno grupo ou a muitos grupos. 

302 Maffesoli (1987) aborda sobre esses pequenos grupos, ou tribos, que conjugam os verbos da proximidade: 
identificar, compartilhar, aproximar, sentir em conjunto. 
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realidade, e dentre essa teia de convívios podemos destacar alguns desses ninhos e tentar 
compreender as relações que se estabelecem entre esses pássaros-homens, ávidos por vôos 
coletivos. 

 
Mesa de Samba: música e encontro 

 
(...) Essas relações tornam-se relações animadas por e a partir do que é 
intrínseco, vivido no dia-a-dia, de um modo orgânico; além disso, elas 
tornam a centrar-se sobre o que é da ordem da proximidade. Em suma, o 
laço social torna-se emocional (MAFFESOLI, 1996, p.12).  
 

Recife antigo. Ruas que guardam a história marcada nas calçadas em pedra, no casario 
multicor, nos sobrados azulejados, nas praças verdejantes, nos bares animados por clientes 
assíduos. Ruas que revivem o prazer do encontro e são cenários para se viver um presente 
reencantado. Dentre elas a Rua da Moeda abraça diversos tipos de manifestações culturais que 
geram apresentações no decorrer do ano. Naquele logradouro se podem presenciar tanto 
encontros de grupos tradicionais, como Caboclinhos, Afoxés e Maracatus, como também 
encontrar as tribos de roqueiros  

Na Rua da Moeda  a música serviu como pretexto para a formação de um ninho de 
artistas que cultivavam a esperança de tornar o samba uma manifestação reconhecida em 
Pernambuco, mais especificamente na cidade do Recife. E o envolvimento tornou-se cimento 
para a construção de relações (Figs. 01 e 02). 

 
A Mesa de Samba Autoral de Pernambuco é um coletivo de 
compositores/intérpretes e músicos associados com o objetivo de criar uma 
alternativa de divulgação e sustentabilidade para os seus trabalhos. No 
caso em questão constitui nosso interesse e compromisso comuns, a luta 
pela preservação da autêntica raiz do samba em Pernambuco, fortalecendo 
a produção autoral e com isso a renovação de quadros e do patrimônio 
musical (Rui Ribeiro303). 
 

             
Figuras 01 e 02: Na Rua da Moeda um Ninho de Artistas 
 

                                            
303 Rui Ribeiro é compositor e cantor. Psiquiatra de formação Rui consegue aliar a profissão de médico às 

atividades artísticas desenvolvidas em seu grupo musical Samba da Corda Bamba e participa efetivamente da Mesa 
de Samba Autoral.. 
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Ali, no Bar Confraria do Samba acontecem reuniões quinzenais, abertas ao público, 
gratuitas: verdadeiras rodas de samba, onde está franqueada a participação de convidados que 
desejem exibir sua produção autoral. Maffesoli destaca, na efervescência das grandes 
metrópoles, a excitação do prazer musical e esportivo (...) sem esquecer o jogo da aparência, 
onde o corpo se exibe em uma teatralidade contínua e onipresente” (1996, p.13). A música, o 
ritmo, a percussão, o gingado, o canto, o coro, a bebida e o tira-gosto, tudo isso são elementos 
que contém o verbos da proximidade.  

Profissionais das mais diversas áreas envolvidos por um objetivo simples e comum, 
construíram um ninho musical. “Por ela [a Mesa] já passaram técnicos, barbeiro, advogado, 
médico, dona de casa etc, comprovando que neste ambiente todos se nivelam através do 
exercício de sua criatividade.” (Rui Ribeiro). 

E participando da prazerosa possibilidade de estar junto a Mesa apresenta-se como um 
exercício coletivo para o enriquecimento musical mútuo, oferecendo a seus membros uma maior 
visibilidade. Neste contexto ela é reconhecida como um movimento de preservação da identidade 
cultural e de auto-afirmação da cidadania, na qual se dividem atribuições e socializam-se ganhos. 
“Para ser um membro efetivo da Mesa é exigido apenas o comparecimento assíduo às reuniões, a 
produção autoral regular (individual ou através de parcerias) e acima de tudo a capacidade de 
priorizar o coletivo.” (Rui Ribeiro). 

Cresce o número de novos admiradores que passam a participar das reuniões quinzenais. 
Os presentes começam a reconhecer o trabalho dos artistas, a valorizar o samba como expressão 
cultural do Recife, a compartilhar com os músicos, cantores e autores a experiência comum da 
socialidade (Figs. 03 e 04). 

 
Conheci o trabalho da Mesa de Samba Autoral de Pernambuco no finalzinho de 2006 e desde 
então tenho acompanhado as apresentações do grupo. E falar sobre o trabalho desenvolvido 
por estes músicos é simplesmente falar da alma da Mesa. Pois é desta forma que eles se 
apresentam, de alma aberta, com uma energia contagiante que reflete o compromisso, o 
respeito, e a dedicação dos mesmos com o que fazem. E isto certamente atrai as pessoas, pois 
na Roda não há diferenças o público se sente integrante do grupo, canta, dança, vibra, se 
emociona (Glauce Oliveira) 

 

 

     
   Figuras 03 e 04: Cresce o número de participantes da Roda de Samba, ninho de envolvimento. 
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E nesse jogo de trocas, a comunicação entre os membros e participantes se faz naquele tempo-
lugar304 onde o interesse comum é o da proximidade. “A comunicação é antes de mais nada 
proxêmica. A comunicação transforma-se em comunhão.” (MAFFESOLI, 2004, p. 56). 

A Roda na realidade trata-se de um ritual tribal de troca de energia, propiciando o 
acolhimento, a sociabilidade, o bem-estar e a elevação da auto-estima. A Mesa, sem dúvida, 
contribui para o aprofundamento da amizade, da solidariedade e afinidade ideológica (Rui 
Ribeiro). 

 
Academia: saúde, beleza e interação social 
 
O corpo que se pavoneia, é causa e efeito de toda socialidade dinâmica e é a manifestação 
privilegiada da estética: “ [...] o de experimentar junto emoções, participar do mesmo do mesmo 
ambiente, comungar dos mesmos valores, perder-se, enfim, numa teatralidade geral, permitindo, 
assim, a todos esses elementos que fazem a superfície das coisas e das pessoas fazer sentido”. 
(MAFFESOLI, 1996, p.163). 
 
Durante o caminhar da história a abordagem sobre o corpo na Filosofia ocidental foi, 
predominantemente marcada pelo dualismo: separação entre corpo e alma, matéria e espírito. 
Nesse processo de busca e interpretação, o corpo foi muitas vezes tido como um obstáculo à 
realização do bem e da verdade que a alma podia inspirar, através das idéias. A história registra 
também, em muitos momentos, a busca de uma convivência harmônica entre corpo e alma, razão 
e sensibilidade. Nesta perspectiva o culto ao corpo é visto muitas vezes num sentido de 
totalidade e de elevação de humanidade. No século XX, Merleau-Ponty reconhece que a partir 
do corpo o sujeito se situa no mundo. Destaca a complexidade do corpo e do movimento, 
percebendo esses elementos como expressão singular do ser humano. Neste contexto, o corpo é 
sexualidade, é linguagem, é movimento, é obra de arte (NÓBREGA, 2005). 
Num processo desenfreado de desenvolvimento, de evolução tecnológica, de corrida em favor de 
um tempo usado para a produção, de busca pela sobrevivência e acúmulo, o homem percebe a 
real necessidade de rever os cuidados com seu corpo. Hora na intenção de uma maior 
aproximação dos padrões ideais de beleza, hora como forma de melhorar a qualidade de vida e 
saúde, as pessoas tentam executar práticas corporais nos mais diversos locais da cidade, como 
parques públicos, clubes e academias. Corpo que se mostra, que se pavoneia e que vive o prazer 
da conjunção. “(...) O corpo que se mostra é, nas suas diversas modulações, um corpo coletivo. 
Corpo que come e que toca junto, corpo que canta e que dança em coro, corpo que se ornamenta 
para festas coletivas, corpo, enfim, que se epifaniza em telas de televisão” (MAFFESOLI, 
1996:184) 
Esses lugares tornam-se redutos que passam a fazer parte da vida cotidiana dos usuários, 
ajudando-lhes não apenas a cuidar e a mostrar seu corpo, mas a participar do processo de 
socialização e envolvimento com o outro. Pelo corpo, pela expressão corporal, diferenciamo-nos 
das outras pessoas, marcamos nossa presença, nossa identidade” (NÓBREGA, 2005, p.52), mas 
nesse contexto percebemos que: 

                                            
304 Maffesoli utiliza o conceito de tempo-lugar no qual se desenvolvem as relações cotidianas. 

“Naturalmente, devemos estar atentos ao componente relacional da vida. O homem em relação. Não apenas a 
relação interindividual, mas também a que me liga a um território, a uma cidade, a um meio ambiente natural que 
compartilho com os outros. Estas são pequenas histórias do dia-a-dia: tempo que se cristaliza em espaço.” (1987, 
p.169). 



 478

 
Uma academia não é somente um local onde as pessoas simplesmente entram para fazer uma 
atividade física, mas além disso formam um grupo social de onde surgem grandes amizades. 
Participam de festas, comemorações de datas representativas, viagens: um verdadeiro point de 
encontro (Fátima Machado305). 

 
Reconhecida como mais um ninho de envolvimento, a academia possa a fazer parte da vida de 
seus usuários. Nela, crianças, adolescentes, jovens e idosos desenvolvem práticas corporais como 
ballet, musculação, ginástica, judô, alongamento, e outras práticas que propiciam maior 
resistência corporal, saúde e bem estar. Estas atividades não tratam apenas do corpo físico, 
individual, mas permeiam o universo do corpo coletivo: aquele formado sobre a égide do espaço 
compartilhado(Figs. 05 e 06). 

 
Os espaços dedicados a prática de atividades física ou de um modo geral de lazer, tendem a 
formar pequenos grupos e subgrupos de indivíduos com o mesmo interesse ou com interesses 
diferentes. No caso das academias representa, para os usuários e funcionários um espaço aberto 
não somente para o cuidado com o corpo e sim um ambiente para relaxar e diminuir o estresse 
do dia a dia. Isso acontece porque é um ambiente propício para os indivíduos interagirem entre si 
por meio da convivência diária em um espaço reduzido onde acaba acontecendo tanto o contato 
físico como o verbal (Cezar Rocha306). 

 
 

    
Figuras 05 e 06: Na academia formam-se grupos que convivem neste ninho 

  
Fora às atividades desenvolvidas na própria academia, encontros são marcados nas praias, nas 
festas, nas residências, ampliando as relações construídas. “A academia consegue ainda reunir 
pessoas de todas as idades, etnias, sexo, camadas sociais, em uma convivência democrática e 
harmoniosa, atendendo a vários objetivos diferentes.” (Fátima Machado). E nesse processo de 
troca, um ninho é formado, envolvendo aqueles que necessitam interagir com o outro, 
descobrindo caminhos que ajudem a superar as tensões vividas nas grandes metrópoles  

 

                                            
305 Fátima é professora de Educação Física e proprietária da Academia Fátima Machado, localizada no bairro 

da Madalena. Lecionando balet, e ginástica percebe a importância das relações que se desenvolvem no seu 
estabelecimento de ensino. 

306 Além de professor Cezar é também usuário da academia e vivencia, no dia a dia, as relações nela 
estabelecidas.  
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Numa sociedade onde as pessoas por motivos diversos vivem isoladas em 
suas residências ou têm uma atividade profissional muito estressante a 
academia também funciona como laser, terapia e relaxamento, uma vez 
que os usuários estão interagindo com outras pessoas, conversando, 
desabafando quase sempre seus problemas (Fátima Machado). 
 

As Quadrilhas Juninas: um Ninho em Festa  
 

Pois é justamente do corpo social que se trata na atração e na repulsão. Primeiramente do 
corpo pessoal [...] com seus humores, sua sensualidade, suas exigências e suas limitações; 
depois, do corpo que encontra e roça outros corpos; por fim, de um corpo coletivo, um corpo 
místico, segundo a tradição cristã, resultante dos fluxos, dos contatos, das tentativas de evitar- 
se, das acomodações induzidas pelo espaço compartilhado. (MAFFESOLI, 2005; 19). 

 
 As quadrilhas juninas mais do que belíssimos espetáculos públicos que se tornaram nos 
últimos 20 anos configuram-se como espaços de sociabilidade, sobretudo da juventude da 
cidade. Os dados de campo mostram a predominância de quadrilheiros com uma faixa etária 
média de 15 a 30 anos, o que evidencia a participação dos jovens recifenses nesta manifestação, 
caracterizando-a como um folguedo popular essencialmente da juventude (MENEZES NETO, 
2007). 
 Nestes grupos podemos encontrar jovens de baixa renda e pouca escolaridade, moradores 
dos bairros da periferia da cidade, bem como participantes com alto grau de escolaridade e boa 
situação financeira. Então, resguardando as especificidades individuais e grupais, podemos 
elencar alguns pontos de consonância no que tange as relações mediadas pelo envolvimento nos 
grupos e o que os transforma em espaços específicos de socialidade.  
 Os quadrilheiros estabelecem entre si uma  rede de relações sociais, viabilizada e 
reforçada pelos encontros sistemáticos: os ensaios. Para ajudar a compreender melhor este 
momento de encontro podemos recorrer ao conceito de Pedaço formulado por José Guilherme 
Magnani (2002). O Pedaço é o “Espaço intermediário entre o privado e o público, onde se 
desenvolve uma sociabilidade básica, mas ampla que a fundada em laços familiares, porém mais 
densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas imposta pela sociedade” 
(p.115).  
A quadrilha quando deixa de ser improvisada e formula uma estruturação mais complexa para 
sua dinâmica de produção e competição torna-se um Pedaço. É um lugar onde os quadrilheiros 
que dela fazem parte, além de dançar, comungam símbolos, valores e experiências; conhecem e 
reconhecem pessoas; utilizam vocabulário específico, comemoram datas e eventos particulares; 
fazem amigos e namoram: vivem diferentes situações de relações sociais.  
 Os ensaios são pontos de encontro que fortalecem o vínculo entre os quadrilheiros e 
propiciam os usos dos códigos e elementos de diferenciação desse grupo. Está situado em uma 
particular rede de relações. Os quadrilheiros não se encontram apenas para produzir seus 
espetáculos: existe uma gama imensurável de sentimentos, relações e vivências que extrapolam o 
simples dançar e os motivam a estar neste espaço que representa um tempo-lugar onde 
cristalizam-se relações (MAFESOLLI, 1987). 
 Os brincantes de um mesmo grupo estão ligados em diferentes níveis de afetividade e 
afinidade. Todos se sentem pertencentes ao coletivo, no entanto, questões práticas e/ou 
subjetivas irão mediar o grau de ligação que os quadrilheiros poderão operar em suas relações. 
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Dentro do ninho maior formam-se outros pequenos ninhos. É notório a formação de subgrupos 
seja pelos componentes morarem próximos, seja por serem egressos de outra quadrilha ou outro 
tipo de contato extra-quadrilha que fomente a proximidade e a intimidade. Cláudia Leitão (1997) 
observa que as festividades e rituais trazem a característica original de reunir pessoas. Para ela, a 
festa é esse tempo de unir-se, de fortalecer as relações sociais, de parentesco, de vizinhança, de 
alianças. 
 Nesses encontros acontecem além de exaustivas repetições coreográficas, brincadeiras 
que evidenciam intimidade, reuniões que muitas vezes terminam em brigas e divergências, 
confraternizações, despedidas e novas formas de celebrar, recriando as maneiras tradicionais de 
comemorar eventos importantes. (Figs 07 e 08) 

 
 

   
Figuras 07 e 08: Ensaio de coreografia e Quebra Panela de aniversário – Quadrilha Junina Lumiar 

 
 Os quadrilheiros reiteram a importância de fazerem parte deste ninho onde se 
estabelecem relações de amizade e prazer.  
 
Danço quadrilha primeiro por amor, segundo por divertimento (...) eu procuro fazer o máximo de 
amizades, me sinto muito bem aqui dentro, se você me vê lá fora vai me vê séria, aqui dentro é 
como se eu entrasse em outro mundo, aqui é o meu mundo (...). (Natali307)..  

 
 O envolvimento no universo que circunscreve uma manifestação popular como a 
quadrilha junina é um exercício de convivência com as diferenças que se agenciam dentro de 
uma mesma rede de relações. Convivência harmônica ou conflituosa ela não deixa de ser uma 
aprendizagem para os jovens que experimentam a coexistência das similitudes e do adverso, 
lidam com os preconceitos e fabricam novos conceitos sobre si e sobre o outro. A relação entre 
os indivíduos se dá de forma emblemática na preparação e execução de suas festas, rituais, 
manifestações. Neste contexto Maffesoli reconhece a força e o valor desses momentos para a 
vida social. 
 

É assim, também que se devem compreender os júbilos populares, as 
grandes festas ou comemorações nacionais, que são também formas de 
materialismo místico que traduzem a mobilização dos sentidos em um ato 
social. O rito coletivo que se celebra, a riqueza pictórica ou arquitetônica 

                                            
307 Brincante da Quadrilha Junina Lumiar.  
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que cercam, a beleza natural que serve de matriz, o clima que banha o 
conjunto, tudo isso mostra a pregnância de uma religiosidade difusa, de 
uma espécie de paganismo que repousa nos sentimentos comuns, no desejo 
de prazer aqui e agora. (1996, p. 80). 

 
 Ser quadrilheiro no Recife é também ser artista. Nessa manifestação os jovens recusam a 
invisibilidade social e elevam sua auto-estima, conseqüências da transformação do indivíduo, 
negado pelo sistema, em artista-criador. É esta conotação criadora e transformadora que agrega 
tantas e tão diferentes pessoas num brinquedo que não tem, necessariamente, motivação 
religiosa, hereditária, nem tampouco é unicamente uma forma de fazer.  
A participação na produção de um folguedo urbano sistematiza o lazer ocupando o tempo ocioso 
dos jovens da cidade, amplia as perspectivas de inclusão social e lança novas alternativas em 
meio às contradições de uma grande metrópole, prevenindo as diversas formas de violência 
urbana. As quadrilhas proporcionam um espaço de não-violência em meio à caótica situação de 
violência urbana. “É melhor meu filho está na quadrilha do que na rua” (Berenice Silva308)  

Segundo Ortega y Gasset “O homem necessita periodicamente da evasão da 
cotidianidade em que se sente escravo, prisioneiro de obrigações, regras de conduta, trabalhos 
forçados, necessidades.” (1991, p. 70). Neste contexto, as festas, os ritos, os folguedos, com suas 
danças, bebidas e representações, possibilitam o rebrotar nas almas emoções profundas. 
Percebemos também que no ritual das quadrilhas os brincantes organizam-se internamente, 
estabelecem funções e hierarquias, distribuem direitos e deveres, formalizam uma estrutura 
organizativa, além disso, interagem, na medida do possível, com a comunidade. Carlos 
Rodrigues Brandão afirma que “Na festa e no folguedo os homens aprendem a trocar seus bens, 
serviços e significados” (BRANDÃO 1989, p.17). 
 Ainda identificamos nesse espaço de sociabilidade uma potencial função formadora de 
mão-de-obra e de promoção de sustentabilidade econômica, mostrando-se uma solução para a 
geração e circulação de renda. Existe o envolvimento entre trabalhadores informais (costureiras, 
bordadeiras), profissionais nas diversas linguagens artísticas (coreógrafos, maquiadores, atores, 
bailarinos, artistas plásticos, cenógrafos e iluminadores), que se profissionalizam nas suas 
práticas específicas, abrindo novas perspectivas de trabalho. “Quadrilha é uma escola você faz e 
aprende de tudo na área artística (...) sou produtor artístico e trabalho com muitos espetáculos na 
cidade” (Fábio Andrade309).( Figs. 09e 10)     

            

                                            
308 Mãe de um quadrilheiro da Quadrilha Arrastapé.   
309Participante da  Quadrilha Lumiar, Pina, Recife. 
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Figuras 09 e 10: Trabalho de maquiagem Quadrilha Raio de Sol – Trabalho de costura Quadrilha Lumiar (2007). 

 O ninho de envolvimento construído nas quadrilhas juninas do Recife é ampliado pelas 
relações entre os grupos da cidade e até mesmo de outros Estados estabelecendo uma rede 
denominada movimento quadrilheiro. Tais relações estão imbuídas de competitividade / 
rivalidade, solidariedade, e/ou corporativismo. Desta forma, favorece vivências embasadas na 
coletividade, promove a experimentação de variadas formas de relações interpessoais e 
intergrupais. É uma teia de relações que se estabelece e na encruzilhada entre 
envolvimento/desenvolvimento a Internet vem se mostrando como um importante o principal 
recurso para a manutenção e expansão deste ninho: são inúmeros blogs, fotologs, sites, páginas e 
comunidades no orkut referentes às quadrilhas juninas do Brasil inteiro, onde quadrilheiros de 
todos os Estados interagem e operam as relações estabelecidas a partir da manifestação. 
 
A quadrilha foi tomando conta da vida de gente, agora a quadrilha faz parte da vida da gente e 
parece que não tem pra onde correr mais, é uma doença que já pegou e não larga (...) é como se 
fosse uma família ta junto o ano inteiro, desde setembro ensaiando, e depois um mês no ônibus, a 
gente começa a saber muito da vida do outro, é muito bom (...)” (Leilane310 ). 
 
Mercado Público: lugar de encontro 
  
 Os mercados públicos fazem parte da paisagem do Recife desde o século XVI.311. Os mais 
conhecidos são o de São José, Madalena, Boa Vista, Encruzilhada e Casa Amarela. Com suas 
peculiaridades e histórias são locais que, para além das relações comerciais, tornaram-se ponto 
de encontro de mercadores, consumidores, turistas e moradores que se orgulham desse 
patrimônio, de fundamental importância na vida dos recifenses. 
 Tamanha é a estima e a afinidade dos moradores do Recife pelos mercados, que foi 
criada, no ano de 1995, a Companhia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB), ligada à 
prefeitura, responsável pela administração e fiscalização de tais estabelecimentos nesta cidade. 
Como referência ao interesse dos recifenses por estas casas comercias, levando em consideração 
o imbricamento entre o aspecto mercantil e o entretenimento, podemos destacar a seguinte nota 
explicativa quanto as funções deste órgão, disponibilizada no site da instituição312: 

 

                                            
310  Integrante da Quadrilha Junina Raio de Sol  
311 Espalhados pela cidade existem hoje 24 estabelecimentos desta natureza, totalizando 2.277 boxes. 

CSURB- Companhia de Serviços Urbanos do Recife (2008). 
312 http://www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/csurb 
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A gestão democrática e popular da Prefeitura do Recife dedica carinho 
especial a esses espaços [os mercados]. Por meio da CSURB (Companhia 
de Serviços Urbanos), empresa ligada a Secretaria de Serviços Públicos, 
cuida da limpeza e da higiene, permanentemente. Busca reorganizá-los, 
de modo a assegurar-lhes um gerenciamento ágil, democrático e 
eficiente. O objetivo é devolver à população um espaço prazeroso de 
convivência, e oferecer ao visitante, ao turista, alternativa de consumo e 
lazer. 

  

Vale ressaltar a configuração dos mercados públicos na realidade atual: são lugares que 
conciliam as relações de comércio com outras relações de proximidade. As pessoas que ali 
trabalham interagem com compradores e visitantes, ampliando também a relação com a natureza 
circundante (praças e pátios) e com a cidade propriamente dita. Neste contexto, estimula-se ali o 
estabelecimento de vínculos e formação de novos ninhos de envolvimento.  

Alguns dos principais mercados recifenses guardam muitas histórias marcadas pelas 
relações compartilhadas. Percebendo-os como ninhos de envolvimento no contexto da metrópole 
recifense, esses estabelecimentos são “um verdadeiro encontro com a alma popular do recifense 
que, nesses ambientes, se revela na consistência mais pura.”( SILVA, apud LINS, 2007, p.04) 

 O Mercado de São José, situado no bairro de mesmo nome, é um dos exemplares mais 
antigos do Brasil. Inaugurado no ano de 1875, era conhecido anteriormente como Mercado da 
Ribeira do Peixe. A construção do Mercado de São José, posteriormente tombado como 
Patrimônio Arquitetônico e Histórico Nacional313 retrata o ideal de modernidade e 
desenvolvimento da cidade já no século XVI, sendo ele o primeiro modelo de ferro do país. 

Podemos perceber a importância desse espaço para moradores e turistas que procuram 
preservar ou conhecer o artesanato regional, as comidas típicas e as representações culturais, 
como a poesia de cordel. Ali circulam centenas de pessoas em busca da sabedoria popular para o 
uso das ervas medicinais ou de suporte para a fé, através do consumo de certos produtos afro-
brasileiros.  

E assim as relações se estabelecem. Entre vendedores e compradores forma-se uma teia 
repleta de sentimentos marcados pela emoção. Segundo Raul Lody (2006), mulheres africanas, e 
posteriormente suas filhas e netas, vendiam, em mercados e lojas de Salvador, produtos oriundos 
da África. Tais estabelecimentos, para além do ganho pessoal, representavam um encontro à terra 
ancestral, um resgate do passado, um passado vivido em terras longínquas. No Recife podemos 
perceber também importantes relações tecidas para além da simples questão mercadológica. A 
venda e o consumo de produtos regionais nos mercados públicos, a troca de ensinamentos sobre 
a medicina tradicional, a aprendizagem e consumo de comidas típicas, o conforto e buscados na 
compra dos produtos das religiões afro-brasileiras, tudo isso reflete um envolvimento, construído 
entre mercadores, compradores e visitantes.  

O Mercado de São José é um típico exemplo dessas convivências que possibilitam um 
resgate das tradições, diálogo entre os símbolos universais e locais, interioranos e citadinos. Tal 
imbricamento é embasado na cultura da tradição. Segundo Edgar Morin (2002), deve-se entender 
cultura como um sistema que assegura a troca entre indivíduos e a sociedade e entre a sociedade 

                                            
313 O tombamento aconteceu em 1975, ano de seu centenário 
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e o cosmo. Cultura pode ser assim definida como um conjunto que envolve a complexa relação 
homem - sociedade - cosmo. A tradição, por sua vez,  possibilita que os saberes sejam 
compartilhados, num fecundo processo de troca e renovação. “Esta tradição restrita a um corpo 
apresenta contudo características consideradas próprias à tradição comum da qual participam os 
membros de uma mesma coletividade” (BALANDIER, 1997, p. 95), mas não se mostra 
estagnada nas heranças que impõem o enclausuramento ao passado. Ela traz todo o dinamismo 
da renovação e adaptação ao presente. Nesta perspectiva podemos assinalar que as relações 
presentes no Mercado de São José e em outros mercados da metrópole recifense, ajudam a 
manter um ninho de envolvimento embasado na riqueza da cultura da tradição. 

Instalado na Madalena, o Mercado deste bairro se ergueu no local da antiga feira do 
Bacurau. No ano de 1925, o novo logradouro, que já apresentava considerável expansão, 
presencia o inicio das obras deste estabelecimento. Mais uma vez em consonância com o ideal 
modernista recifense, “a construção do mercado e de uma praça ao lado demonstra a 
preocupação das autoridades com o embelezamento da área, na intenção de estimular e valorizar 
a ocupação dos terrenos próximos com construções modernas” (LINS, 2007, p.61). 

Nas estreitas ruas que formam o Mercado da Madalena, mesas comportam os visitantes 
que “varam a madrugada”, principalmente nos finais de semana. (Figs 11 e 12) 

 

    
Figuras 11 e 12: No mercado o encontro nos finais de semana 

 

Os mercados do Recife não são freqüentados apenas para compras de animais, alimentos, 
artesanato, etc. São também lugares de aconchegantes e agradáveis para se tomar uma boa 
cerveja e se deliciar com saborosos petiscos...sem esquecer o aperitivo. Pronto! A mesa tá cheia 
e as cadeiras lotadas por grandes amigos e com eles grandes histórias vividas no decorrer dos 
anos, conversas sempre contagiantes, nem sempre verdadeiras. É a chamada “conversa boa”, que 
embala horas e horas marcantes e tranqüilas nos mercados públicos da cidade, no início, meio ou 
final do dia. (Pedro Jorge Brainer314). 
 

A fala do jovem freqüentador deste Mercado reitera a importância do estabelecimento 
como mais um ninho de envolvimento construído na cidade. Ali podemos encontrar também o 
Bar Confraria dos Cornos e outros boxes que recebem periodicamente artistas para cantorias e 

                                            
314 Biólogo, 26 anos, Pedro Jorge compartilha com os amigos o prazer de vivenciar os Mercados recifenses. 
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recitais de poesia (Figuras 13 e 14). 

     
Figuras 13 e 14: Confraria dos Cornos e Box com comidas e bebidas típicas 

Construído no século XIX, com seus arcos e portões de ferro o Mercado da Boa Vista nos 
proporciona um encontro entre a natureza e o comércio. No seu pátio interno quadrangular nos 
deparamos com algumas árvores que presenciaram a história das relações ali vividas. À sombra 
natural se instalam os freqüentadores, que além das compras também procuram a 
confraternização em rodas de conversas. De acordo com Lins (2007: 22): “fatos marcantes da 
vida brasileira e da cidade foram ali discutidos, fazendo da comunicação oral um veículo 
eficiente na informação para a comunidade”. Neste mesmo sentido, Pierre Verger e Roger 
Bastide (2002) apontam os mercados como verdadeiras gazetas, como “jornais vivos”. Afirmam 
que é neste âmbito onde se propagam notícias, se estréiam roupas novas, se firmam laços de 
amizade. Hoje essa troca de informações e sentimentos apresenta-se cada vez mais marcante nos 
Mercados recifenses e tem, no Mercado da Boa Vista um significativo exemplar. 

Faz-se interessante mencionar o caráter congregador dos mercados, os quais fazem parte 
os já citados. Desta maneira, é fácil entender o movimento criado na década de 90, Amigos dos 
Mercados, trazendo à luz os laços formados neste ambiente, intensificando os vínculos afetivos e 
proporcionando, por conseguinte, o comércio, afinal, tais instâncias são inseparáveis no contexto 
social. A proposta do grupo, formado principalmente por funcionários públicos e profissionais 
liberais, é de promover encontros nos finais de semana, fazendo um rodízio nos mercados 
públicos supracitados e somando mais o de Afogados. Vale ressaltar o empenho do grupo em 
contribuir para a melhoria dos estabelecimentos visitados. Destacam a necessidade de interação 
“com os diversos atores envolvidos no contexto, como administradores, comerciantes 
permissionários e demais usuários e clientes dos mercados públicos”315, para que esses espaços 
sejam cada vez mais dinâmicos e prazerosos. 

 Com efeito, a partir da interação com os múltiplos atores no universo dos mercados, este 
grupo amplia ainda mais essa rede sociotécnica quando passa a veicular na internet, através de 
um site e página do Orkut, informações acerca de suas atividades, programações e de seus 
componentes. Podemos destacar, neste contexto, o conceito proposto por Latour (2001), o qual 
afirma que toda interação humana é sociotécnica. Assim, humanos e não humanos estão 
conectados, tecendo uma rede relacional que envolve os Mercados e todos que circulam neles, 
inclusive através das redes tecnológicas mais modernas de computadores. 

 

                                            
315 Informação contida no site do grupo: www. amigosdosmercados.com.br.  
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Algumas Considerações 
 

A importância maior destes ninhos de envolvimento repousa justamente na possibilidade 
que o homem encontrou, a partir deles, de ultrapassar as barreiras do isolamento e 
individualismo que assola a vida nas grandes cidades. “O espaço urbano é pontilhado por uma 
multiplicidade de pequenos pontos de referência, pequenos “altares” para o uso tribal. Vez por 
outra, um deles se torna emblemático, reúne mais; na constelação urbana, transforma-se numa 
estrela de primeira grandeza.” (MAFFESOLI, 2004, p.74). 

Longe de serem espaços perenes, intocáveis, sólidos e imutáveis, os ninhos repousam 
sobre uma matéria caracterizada pela fluidez e volatilidade. São locais onde é possível o 
indivíduo se conhecer enquanto se identifica com outras pessoas, “(...) Onde se elabora a forma 
de liberdade intersticial que está em contato direto com o que é próximo e concreto.” 
(MAFFESOLI, 2004, p. 66). 

E assim os homens-pássaros descobrem caminhos que tornam suas vidas mais amenas, 
entre as encruzilhadas do desenvolvimento e envolvimento. A partir de seus ninhos, voam em 
bando vivenciando a possibilidade de se relacionarem. 
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Trabalhando em Ambiente Pericial Forense: Pontos e Contra-Pontos 
 

Emanuelle Ribeiro de Oliveira (UFPE) 
 
O ser humano é chamado para viver em grupo num processo de interação contínua e constante 
(CAMARGO, 2002), onde as relações pessoais entre os indivíduos são determinadas e mediadas 
por suas relações sociais. São estas últimas que determinam a vida ética ou moral dos indivíduos 
(CHAUI, 2000). 
Na medida em que o sujeito não está só, não pode ser visto de maneira isolada. A prática cotidiana 
- hábitos, situações codificadas, ritos, senso comum - ressaltando a pluralidade dos fenômenos 
sociais, pode ser considerada uma construção estruturante da sociedade (MAFFESOLI, 1988). 
A compreensão das organizações e do comportamento dos indivíduos para com elas pressupõe o 
estudo da cultura organizacional e dos valores que constituem seu núcleo (MACÊDO; VIEIRA, 
2003). 
A vida nas organizações, assim como na sociedade em geral, repousa em valores, pois são eles que 
definirão as regras de conduta e as ações a serem realizadas ou não. Normalmente o mundo de 
uma organização é permeado por conflitos, de modo que a ética servirá para regular relações, 
colocando limites e parâmetros a serem definidos. A ética nos ajuda a entender que um bom 
profissional não é aquele que age como uma máquina, cumprindo ordens inconscientemente e 
deixando de impor limites entre os mundos profissional e pessoal (PASSOS, 2004). 
O ser humano compõe sua vida socialmente e o trabalho é essencial ao ser humano, não apenas 
como meio para a sobrevivência, mas também como um modo de inserção na sociedade.  
Problemas econômicos e sociais se interagem, e, por conseguinte, as variáveis envolvidas nesse 
processo refletem a condição de existência dos homens. Ora, referindo-se ao seu modo de viver 
em sociedade, ora dentro dos limites que são postos em cada momento histórico para se viver o 
cotidiano (GONÇALVES, 2005).   
Vivemos e trabalhamos num mundo em que os conflitos fazem parte das relações humanas. O 
conflito é, pois, inerente à condição humana e o ambiente laboral forense não é diferente.  
Egocentrismo, protecionismo, desrespeito e rivalidades são alguns dos problemas observados 
dentro de uma estrutura organizacional. 
 Ademais, quando os valores organizacionais são divergentes dos individuais, as 
experiências são de insatisfação, contrariedade e dificuldades (MACÊDO; VIEIRA, 2003). 
 
Percepção do desenvolvimento / novas concepções 
O desenvolvimento é um fenômeno de ordem econômica, social e cultural em todas as suas 
vertentes. No entanto, este desenvolvimento tem sido concebido de maneira exclusivamente 
técnico-econômica, o que é, a prazo, tanto insustentável, quanto ilusório (TORRES, 2000). 
É preciso encontrar um significado mais rico do desenvolvimento, que não seja somente 
material, mas também intelectual, afetivo, moral (MORIN, 2000). Isto porque o progresso do 
trabalho profissional e tecnológico tem sido associado a um contraponto de desumanização e 
mal-estar.  
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O ideal do cidadão atual é encontrar um servidor que reúna qualidades de isenção, impessoalidade 
e presteza técnico-normativa com agilidade, iniciativa e criatividade (NOGUEIRA, 2005), porém 
isto não é suficiente para um resgate de uma relação humanitária. 
 Neste ponto, os valores éticos (ou valores humanísticos) são necessários a fim de se 
integrar as relações sociais e pessoais, sabendo que não existe ética que vise prevalecer 
benefícios meramente individualistas e que comportamentos antiéticos originam ambientes 
sociais e de trabalho privados de respeito e de solidariedade pelo outro.  
Os pressupostos da Antropologia indicam que tanto o homem como a sua vida social estão 
inscritos em pelo menos dois níveis de ocorrência de fenômenos que se complementam: as 
manifestações conscientes, vindas através da perspectiva histórica e as inconscientes ou 
simbólicas, vindas através das culturas. A cultura então consiste nesse macrocampo cognitivo de 
discursos sobre o humano; de apropriação, de tangenciamento de saberes, de ressignificações 
(RIZZO DE OLIVEIRA, 2007). 
Gilbert Durand (2000) menciona que a consciência dispõe de duas maneiras para representar o 
mundo: uma direta, na qual a própria coisa parece estar presente (como na percepção ou na 
simples sensação); outra indireta, quando a coisa não pode apresentar-se “em carne e osso à 
sensibilidade”, como nas recordações, na imaginação de paisagens de um local inacessível. Em 
todos estes casos de consciência indireta, o objeto ausente é re-presentado na consciência por uma 
imagem. 
 
O imaginário no cotidiano 
 
 O que faz as pessoas pensarem, sentirem e agirem de determinada forma ao longo de suas 
vidas ou quando fazem parte de uma organização?  
O ser humano é dotado de uma significativa faculdade simbolizadora em sua vida sócio-cultural. 
A simbólica confunde-se com o andamento de toda a cultura humana. (DURAND, 2000). 
O homem produz formas específicas de representação, reprodução e (re)elaboração simbólica de 
suas relações (GONÇALVES, 2005). E o imaginário é um “mundo” de representações 
(WUNENBURGER, 2003). 
“Todo pensamento humano é uma re-presentação, isto é, passa por articulações simbólicas. (...). 
Por conseqüência o imaginário constitui o conector obrigatório pelo qual forma-se qualquer 
representação humana.” (DURAND, 2004, p. 41). 
O homem em sua integridade é um ser que não só pensa e fala, mas que primeiro imagina. Se a 
imaginação foi muitas vezes considerada como potência secundária, sabemos presentemente que 
ela é a função dinâmica maior do psiquismo humano. A imaginação gera a ação e a cognição. Para 
agir é preciso antes imaginar (PAUL, 2002). E a imagem existe antes do pensamento 
(BACHELARD, 1993). 
 “O que a vida tem de imaginário é o que tem de verdadeiramente real, porque o imaginário 
é a fonte secreta de toda a realidade: a realidade e a irrealidade; a possibilidade e a impossibilidade 
são filhos primogênitos da imaginação.” (SILVESTRE, 2003, p. 662).  
É no universo do imaginário que se subsumem imagens, símbolos, idéias, representações e depois 
sintaxes, topologias, retóricas e lógicas de todos os tipos. O imaginário é o reservatório concreto 
da representação humana em geral, onde se vem inscrever o trajeto reversível que, do social ao 
biológico e vice-versa, informa a consciência global, a consciência humana (DURAND, 1998). 
O pensamento simbólico é consubstancial ao ser humano (ELIADE, 2002). Dar significado 
implica construir o plano simbólico da existência. E simbolizar faz parte da própria condição 
humana (PITTA, 2005).  
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Desenvolvimento com ética e qualidade de vida  
 
O trabalho pode ser tanto fonte de realizações como também de angústias. Situações adversas 
podem ser confrontadas e surgem conflitos, sendo necessárias habilidades para vivenciá-los, tais 
como desenvolvimento humano e atenção aos valores sociais e éticos.  
A consideração de que somos sujeitos amparados e amparadores da legislação e do funcionamento 
social também deve ser observada. Ademais, as pessoas, quando se encontram amparadas 
emocional e afetivamente em seu desenvolvimento psíquico e emocional, podem desenvolver 
formas criativas de lidar com conflitos (SÓCRATES, 2008). 
O conflito é um dissenso que decorre de expectativas, valores e interesses contrariados. No 
âmbito da autogestão de problemas, surgem movimentos de resgate e de construção de novos 
métodos de resolução de conflitos, entre os quais está a mediação. 
O ambiente laboral também é local de mediação dos conflitos. E mediar é promover diálogo e 
comunicação, dentro de uma atmosfera de compreensão, ética e respeito. 
 O conflito pode ser transformado em oportunidade individual e social, baseando-se no 
aspecto de relacionamento, com transformação relacional das partes envolvidas.  
A reflexão sobre as circunstâncias que envolvem o conflito, a reflexão sobre o outro, a promoção 
de diálogo solidário e o reestabelecimento do respeito mútuo são também outros pontos associados 
às estratégias de mediação, tudo isso contribuindo para o resgate de uma relação humanitária. 
A ciência e a tecnologia conseguiram facilitar enormemente a vida física e social; entretanto 
observa-se que, mesmo com todo esse aparato tecnológico, as pessoas não alcançaram um 
significativo poder de produzir mais felicidade nas relações humanas.  
Existem níveis de necessidades pessoais que não se satisfazem pelos inventos e avanços da ciência 
e da técnica e os seres humanos têm se esquecido de questões primordiais e indispensáveis para o 
dia-a-dia, tais como o bem-estar e a qualidade de vida. 
Nos últimos séculos, o caminho trilhado pelas grandes organizações tem tomado rumos 
inadequados para o bem-estar coletivo, criando-se um distanciamento cada vez maior por falta de 
comunicação e de entendimento de objetivos sociais comuns entre os seres humanos. Também 
ocorre numa estrutura organizacional que muitas determinações vindas de cima são cumpridas 
pelos subordinados apenas porque são emanadas dos níveis superiores de gestão, não lhes 
competindo questionar ou discutir. Se considerarmos que os integrantes de uma organização são 
atores, deve-se observar que há na comunicação por parte deles formas de reinterpretação e 
significados que não se limitam aos padrões técnicos, mas também (e com mais ênfase) aos 
padrões simbólicos, culturais e de raízes originados das relações com outros atores (CATELAN, 
2004). 
Uma teoria de gestão alternativa deveria aceitar que as organizações se justifiquem enquanto 
instrumentos de promoção do bem-estar da sociedade sob todos os aspectos: a satisfação de 
necessidades materiais, culturais, simbólicas (CATELAN, 2004). 
Mudanças de comportamento relacional requerem mudanças de valores. Os princípios e normas de 
cunho ético-social já são existentes, embora ou não sejam amplamente conhecidos ou, por vezes, 
quando conhecidos, não são postos em prática.  
A ética pode ser tida como uma aprendizagem da arte de viver, que envolve uma autocriação de si 
numa transformação do mundo interior de desejos, valores e crenças (HERMANN, 2008).  
É necessário conhecer os princípios norteadores das boas práticas do agir, mudar e querer mudar 
as formas de mentalidade comodista se queremos uma mudança de comportamento relacional.  
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Uma ética organizacional é muito mais do que bem viabilizar os procedimentos técnicos laborais e 
do saber científico, sendo imprescindível que se atente aos valores inerentes à pessoa de cada 
trabalhador ou servidor, observando-os como verdadeiros seres humanos. 
Mesmo que a resistência à mudança seja inerente a uma ideologia social, as relações no interior 
das instituições de trabalho pericial necessitam ser repensadas. Relações essas que priorizem ou 
visualizem o desenvolvimento com envolvimento, enfatizando o resgate das relações 
humanitárias, atentando-se aos valores éticos, ao respeito e à solidariedade.  
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Mobilidade e Sobrevivência na Rota do Turismo Popular 
 

Rosana Eduardo da Silva Leal (UFPE) 
 
Introdução 
Nas duas últimas décadas, o mundo do trabalho absorveu um conjunto de mudanças estruturais, 
tecnológicas, produtivas e organizacionais desencadeadas pela emergência de uma nova divisão 
internacional do trabalho. Tal realidade surge como resultado de estratégias produtivas e 
empresariais, que tem alterado objetivamente e subjetivamente a relação entre trabalhadores, 
empregadores, Estados, capitais financeiros e meios de produção. 
A ampliação de opções parciais, temporárias, terceirizadas e informais de contração causou perdas 
significativas para a classe trabalhadora. O que favoreceu o aumento de formas alternativas de 
geração de emprego e renda, como possibilidade de redução dos altos índices de desemprego e da 
conseqüente exclusão social (RAMALHO & SANTANA, 2003). No Brasil, há hoje uma 
pluralidade de práticas criativas de sobrevivência, que emergem no interior de diversos bairros 
populares do país, melhorando e transformando a realidade social local. Tais intervenções chegam 
como possibilidade de preenchimento das lacunas deixadas pelo Estado, sendo viabilizado por 
membros da comunidade que foram paulatinamente excluídos do sistema mercantil mais amplo. 
A socióloga do trabalho, Helena Hirata (MARIUZZO, 2006) explica que a peculiaridade do Brasil 
em enfrentar o desemprego está no papel desempenhado pelas redes de solidariedade formadas 
pela família, igrejas e vizinhos. Esse universo de produção, troca e consumo têm gerado uma 
economia dos setores populares que passou a constituir-se como um espaço de produções 
individuais, familiares e associativas, bem como de circulação de produtos, serviços, pessoas e 
recursos, orientada por redes locais de reciprocidade e vizinhança.  
Essa economia do envolvimento já faz parte da fisionomia dos grandes centros urbanos 
brasileiros. Tal estrutura tem sido capaz de absorver grande parte da população pobre, 
desempenhando importante papel de melhoria da qualidade de vida de seus produtores e usuários. 
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Isso se deve à intensa ligação estabelecida com o cotidiano e a real necessidade dos seus atores 
sociais, apresentando-se como ferramenta viabilizadora de acesso a aspectos como trabalho, 
moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, vestuário e lazer (MOTTA & SCOTT, 1983).  
É uma economia com identidade própria, germinada de dentro para fora, como reflexo do 
ambiente ao qual é brotada (ARROYO, 2003, p.56). É nesse universo que se insere o mercado 
turístico popular, constituído por trabalhadores, empresas e consumidores, bem como serviços de 
transporte, viagem e turismo. Esse mercado alternativo está situado nos bairros dos centros 
urbanos e cidades interioranas brasileiras, apresentando-se como complementação de renda para 
uns e principal fonte de renda para outros.  
Milton Santos, em seu artigo intitulado “Lazer popular e geração de empregos” discute as 
possibilidades de geração de trabalho que existem nas formas populares de lazer. Conforme 
salienta o autor, a empregabilidade em atividades voltadas para o tempo livre não são exclusivas 
dos extratos sociais dominantes da sociedade, sendo produzidas também de baixo para cima, de 
forma permanente, criativa e gerando renda.  
Para discutir tal tema, o presente ensaio inicia-se com uma reflexão sobre as configurações do 
“desenvolvimento” do mercado do trabalho na contemporaneidade, dando ênfase aos mecanismos 
de exclusão que nele se instalam. Posteriormente buscará discutir as contribuições da 
Antropologia no estudo sobre o tema, tendo como fonte de observação o cotidiano – ambiente em 
que florescem produções de sobrevivência percebidas aqui como enfrentamento diante da 
precarização do sistema de empregabilidade hegemônica.  
E finalmente, no terceiro e quarto momento, o ensaio abordará o mercado de viagens e turismo 
dos bairros da Região Metropolitana do Recife e sua economia do envolvimento. O objetivo é 
trazer à tona como esses serviços turísticos promovem o deslocamento e a sobrevivência de 
trabalhadores excluídos da macro-economia, tendo como campo de pesquisa a rota da moda 
pernambucana, constituída pelos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru. 
Para a construção do ensaio, foram utilizados como ferramentas metodológicas conteúdos teóricos 
e empíricos, que resultam de parte da pesquisa que tem sido desenvolvida sobre o tema.   
 
1. Desenvolvimento e envolvimento no mercado de trabalho: um aporte antropológico 
No final da década de 70 o mundo do trabalho absorveu um conjunto de mudanças estruturais, 
tecnológicas, produtivas e organizacionais, desencadeadas pela emergência de uma nova divisão 
internacional do trabalho. Tal realidade surge como resultado de um conjunto de estratégias 
produtivas e de gestão empresarial, que alterou objetivamente e subjetivamente a relação entre 
trabalhadores, empregadores, Estados, capitais financeiros e meios de produção. O mercado de 
trabalho desde então passou por uma radical reestruturação, anunciando a sua incapacidade em 
gerar novos empregos regulares (ANTUNES, 2003). A redução do vínculo duradouro do trabalho 
trouxe consigo a sua precariedade, através de sistemas de contratação flexíveis que passaram a ser 
compatíveis com a nova dinâmica da produção e dos mercados.  
As mudanças empreendidas pela tecnologia também contribuíram paulatinamente para a 
precariedade da oferta do trabalho. Tal realidade elevou substancialmente as estatísticas de 
desemprego; o aumento da terceirização ou a contratação por tempo determinado. Os avanços 
tecnológicos alteraram também o conteúdo das tarefas e o processo de qualificação profissional, 
redefinindo a concepção do sujeito enquanto trabalhador e empregado. A proliferação de opções 
parciais, temporárias, terceirizadas e informais de contração causou perdas significativas para a 
classe trabalhadora, favorecendo a proliferação de problemas sociais nefastos, causando a perda da 
proteção social, o aumento dos índices de pobreza em âmbito global e as disparidades sociais 
(RAMALHO & SANTANA, 2003).  
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Mas, imbricado ao modelo macro-econômico de desenvolvimento, que tem deixado de fora 
milhares de trabalhadores em todo o mundo, floresce uma ampla rede de produções econômicas 
baseadas não apenas no lucro, mas nas trocas simbólicas pautadas numa economia do 
envolvimento. Suas múltiplas faces aparecem como alternativa para espantar o desemprego 
sobretudo nos ambientes mais pobres das nações. A economia que é gerada neste universo é antes 
de tudo uma economia simbólica, pois reflete estilos de vida, valores partilhados e vínculos 
sociais.  Por isso, têm implicações não apenas econômicas, mas culturais, sociais e políticas.  
Para o olhar antropológico, “as relações de trabalho capitalistas, para além de suas acepções 
economicistas, são, fundamentalmente, relações culturais inscritas no cotidiano das pessoas” 
(MACHADO, 2004, p.112). Trata-se de um espaço simbólico em que perpassam relações de 
exploração, reivindicação, negociação, rede de solidariedade ou competição, apresentando-se 
também como campo em que dialogam saberes, ofícios, técnicas e tecnologias distintas. É um 
importante elemento estruturador de valores e relações sociais, capaz de desempenhar papel 
ideológico, simbólico e prático. Sua capacidade está em construir identidades, redes de 
sociabilidades e mecanismos de distinção, perpassando ainda relações de poder, prestígio, 
submissão e/ou rejeição, influenciado por categorias como classe, etnia e gênero.  
Para a Antropologia, o mundo do trabalho não se constitui apenas de valores pecuniários, pois 
considera a multiplicidade de atividade possíveis de serem estudadas. No estudo sobre o tema, a 
disciplina possibilita contemplar ambientes culturais e sociais distintos, abarcando o cotidiano dos 
povos tradicionais e mercantis, bem como economias formais, informais e domésticas.  
Quando observa as relações laborais, a Antropologia distancia-se da naturalização do discurso 
hegemônico sobre a classe trabalhadora, buscando aprofundar o conhecimento sobre as redes 
sociais, as construções subjetivas sobre o emprego e a capacidade de resistência e de negociação 
dos agentes sociais envolvidos. Por isso, tem um olhar detido e contextualizado, valorizando 
ambientes culturais não contemplados pelas concepções macro-econômicas. As pesquisas de 
campo, as produções etnográficas e os estudos comparativos têm permitido visualizar as 
contradições e disjunções da contemporaneidade, trazendo à tona debates sobre as formas de 
controle diante da produção, do trabalho e da mão-de-obra, bem como das estratégias de atuação 
dos agentes sociais envolvidos.   
 
2. O mercado popular de viagens da Região Metropolitana do Recife 
A viagem turística de curta e longa duração tem permeado cada vez mais o cotidiano de diversos 
atores, localidades e estratos sociais. Mesmo assim, o estudo desse fenômeno tem 
tradicionalmente enfocado certos segmentos sociais, deixando de contemplar o protagonismo e a 
criatividade das classes populares. Este mercado de viagens está circunscrito no cotidiano das 
cidades brasileiras, sendo usado como mecanismo viabilizador de diversas formas de mobilidades 
populares, seja de motivação religiosa, recreativa, de trabalho ou educacional.  
Seus produtores e consumidores são constituídos por grupos de donas de casa e de igrejas, 
estudantes de escolas públicas, trabalhadores, membros de associações de bairro e sindicatos, 
grupos de amigos ou parentes. Nesse ambiente, há empresas, empreendedores, cooperativas, além 
de iniciativas individuais ou coletivas que garantem os deslocamentos para os mais diversos 
espaços, levando grupos para ambientes naturais e históricos, eventos culturais e religiosos, bem 
como centro de compras e diversão.  
O mercado popular de viagens é constituído por um sistema simbólico coerente e autônomo de 
pensar e vivenciar a mobilidade, funcionando segundo uma lógica própria. Ele é organizado e 
comercializado por pessoas que estariam “supostamente” fora do macro-contexto do mercado de 
viagens, por não terem as aptidões profissionais e o capital cultural e social compatíveis com a 
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ideologia de desenvolvimento turístico dominante. É composto por indivíduos que não estão 
vinculados a instituições e/ou empresas de turismo, nem passaram por instituições educacionais de 
capacitação no setor. Suas práticas incidem em “artes de fazer”, como chamou De Certeau (1994), 
que não seguem as lógicas escolásticas ou mercadológicas, cujo modelo operatório introduz na 
cadeia macro-econômica um saber-fazer construído na experiência, na interação entre os 
indivíduos que dele faz parte.  
Esse modus operandi diz muito do estilo de vida, dos valores compartilhados, da visão de mundo 
partilhados pelos indivíduos que dele faz parte. É uma extensão de um modo de viver. Suas 
singularidades vão desde o planejamento, passando pela divulgação, comercialização e 
desembocando no deslocamento e uso do espaço visitado. Trata-se de um mercado que vai além 
do sistema capitalista de lucratividade, pois tem em sua base a rede de amizade, envolvimento e 
trocas simbólicas. São unidades individuais de produção compostas por pessoas que trabalham 
por conta própria, que se utilizam da criatividade e do capital social para driblar o desemprego, 
como nos mostra um dos interlocutores: 
   
A gente entra hoje, pega um tempo, daqui a pouco tá na rua. (...) Como eu fiquei desempregado, 
comecei a vender jóia, depois de algum tempo a vender roupa e a fazer uns piqueniques. Aí me 
adaptei a essa parte. Manter por minha conta mesmo. Eu faço minha renda. Anoto todas às vezes 
se eu tenho prejuízo ou tenho lucro. Eu vou anotando... No final do mês eu faço minha conta de 
quanto eu ganhei e quanto eu paguei. Eu faço o grosso e faço o líquido, né. Pra saber se eu 
realmente tô tendo lucro ou tô tendo prejuízo. Mas graças a Deus tá sendo melhor pra mim, 
trabalhar pra mim do que de empregado. 
Eu vim da Bahia ao Recife, passar uma temporada de quinze dias. Aí me acostumei aqui. Cheguei 
aqui, enfrentei a vida de cobrador, passei três anos na Vera Cruz, trabalhei na Borborema. E saí 
e comecei negociando. E no mesmo instante, depois, comecei a fazer piquenique. Ia levar grupo 
para Natal, ia pra Maceió, ia para Aracaju. E depois comecei as excursões para Salvador, 
Fortaleza, Maceió, Paulo Afonso. E em seguida comecei fazendo também a sulanca. Como 
realmente emprego tá difícil, (...) fiz um jeito assim de manter minha vida nas viagens. Faço 
piquinique, faço as excursões, faço compras, que é a sulanca (Caruaru, Toritama, Santa Cruz) 
(...). Eu trabalho não só a sulanca, eu trabalho também muito na área pedagógica. Porque eu 
presto muito serviço aos colégios. Assim, tanto alugo ônibus, como eu faço também a 
organização. Assim, vou no colégio e fecho o pacote (L.B.).  
 
O mercado popular de viagens e turismo é constituído de diversas categorias de trabalhadores, 
como motoristas de ônibus, fretantes (que organizam viagens) e donos de cooperativas. Alguns 
fretantes possuem um nome fantasia para intitular sua empresa e apresentá-la aos clientes, 
utilizam-se do próprio ambiente doméstico para empreender suas viagens. “A minha agência é a 
sua casa! Apenas utilizo-me de uma agenda de contatos e bato de porta em porta na casa das 
pessoas”(IT) – explicou uma interlocutora. 
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Caderno de anotações de pagamentos usado por uma fretante 
 
Não há uso de cartão de crédito e/ou contrato para adquirir os serviços oferecidos. A compra e 
venda estão inscritos na confiança mútua, baseada na palavra de quem comercializa e de quem 
compra. Por isso, a troca não é apenas financeira e de prestação de serviço, mas sobretudo 
simbólica.  
Muitos dos fretantes informaram-me que não recebem qualquer pessoa para participar de suas 
viagens. É necessário pertencer à sua rede de amizades ou estar vinculado a algum integrante do 
grupo. Por isso, considero que o mercado popular de viagens está circunscrito ao sentido de 
pedaço, termo cunhado por Magnani (1984) e definido como categoria abstrata e simbólica que 
serve para designar os vínculos estabelecidos entre as pessoas participantes de redes de 
sociabilidade. O autor identifica o pedaço como uma terceira dimensão316, intermediário entre a 
casa e a rua (DAMATTA, 2000). Essa categoria tem estado constantemente presente na fala dos 
interlocutores, como segue abaixo: 
 
 (...) comecei em Muribeca. Eu cheguei no conjunto Muribeca, o quê, em 1984, quer dizer, estava 
recém inaugurado. Até o presente momento eu efetuo viagens ali dentro. Tem meninas ali que 
viaja comigo que às vezes eu nem sei quem é a menina, e, quando chegam, dizem: tu não me 
conhece mais não é? Devido ao conhecimento. Porque às vezes eram solteiras, já casaram, hoje 
já são mães, as filhas já estão viajando comigo (LS).  
 
O pedaço não depende diretamente do território, pois pode mover-se de acordo com os interesses 
do grupo – que também negocia continuamente as fronteiras de quem é e de quem não é 
pertencente. Mas Magnani (1984) explica que não basta morar perto ou freqüentar assiduamente 
certos lugares para ser considerado do “pedaço”. É necessário estar situado numa rede particular 
de relações sociais dos quais estão inscritos elementos como parentesco, vizinhança e 
procedência.  
A forma de divulgação ocorre através de classificados de jornal, panfletos espalhados em espaços 
públicos, ligações telefônicas, comunicação boca a boca, envio de cartas e visitas domiciliares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
316 “O termo na realidade designa aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, onde se 

desenvolve uma sociabilidade básica, mas ampla que é fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa 
e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade”  (1984, p. 138). 
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Propaganda em espaço público 
Fonte: Acervo pessoal 
 
 
O ônibus é utilizado como importante meio de transporte dessa modalidade turística, podendo 
ser proveniente de frota de transportadoras oficiais e de cooperativas de trabalhadores 
autônomos. Os transportes particulares são normalmente conduzidos pelos próprios donos, o que 
permite uma relação mais próxima com os grupos transportados. Muitas vezes são eles que além 
de transportar, planejam, divulgam e executam os deslocamentos, não havendo nesse caso 
mediadores. 
 
 
3. Na rota da moda pernambucana 
Um dos roteiros mais freqüentes do mercado popular de viagens é o pólo da moda pernambucana, 
constituído pelos municípios de Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. O Agreste 
pernambucano vem sendo responsável por uma considerável dinamização da economia e do 
mercado de trabalho popular, recebendo diariamente pessoas de várias partes do Nordeste e do 
Brasil.  
 
Desde a década de 70, novas atividades vêm assumindo um papel econômico importante na 
região, que envolve não só a produção – de roupa (sulanca), de bordados e renda, de artesanato de 
barro – como também, especialmente, a comercialização dessa produção, através da criação e do 
incremento de feiras livres – a Feira da Sulanca, em vários locais do Estado, e a Feira de Caruaru. 
Os eventos turísticos, incentivados pelo poder público em associação a promotores privados, que, 
em geral, envolvem vários municípios, extrapolando, em alguns casos, a Região de 
Desenvolvimento onde eles se localizam, também contribuem para a criação de novas 
oportunidades de trabalho na região (LYRA, 2005, p.147).  
 
Para viabilizar os fluxos de trabalhadores ao agreste pernambucano, há uma ampla infra-estrutura 
de serviços de transportes e fretamentos que se apresentam como ferramenta fundamental para a 
mobilidade de vendedores e micro-empreendedores que chegam ao local em busca de 
mercadorias. A ida à rota da moda acontece semanalmente ou quinzenalmente, para dar suporte à 
comercialização de confecções – cujas vendas ocorrem em domicílio, no próprio bairro e fora 
dele, bem como através de lojas no ambiente doméstico ou em centros comerciais.  
Acompanhando um grupo em direção a Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, em julho/2008, 
pude observar um pouco da dinâmica do fluxo de pessoas e do comércio de confecções do 
agreste pernambucano. Mesmo tendo visitado o local no final do mês, período de pouco 
movimento segundo os interlocutores, foi possível perceber a intensa presença de pequenos 
comerciantes que chegavam para percorrer lojas, stands e barracas em busca de preços baixos e 
boas mercadorias. Alguns chegam de longe, como os que são provenientes de estados como a 
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, enfrentando longas jornadas de viagens para adquirir 
mercadorias e vender nos lugares de origem.  
O deslocamento para comprar roupas é desgastante por vários fatores. O horário de saída de casa; 
à distância a ser percorrida; o perigo de roubo nas estradas; as inúmeras lojas e barracas a serem 
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visitadas; e as idas e vindas ao ônibus para deixar as mercadorias, que são carregadas em sacolas 
e/ou carrinhos.  
 Saímos às 03h50 da manhã de uma segunda-feira, para chegar à Toritama e depois seguir para 
Santa Cruz do Capibaribe.  Para fazer tal deslocamento, contratei o serviço de um fretante, que 
sobrevive de organizar viagens há 23 anos, que localizei através de anúncio em classificados do 
jornal. Suas viagens envolvem centros de compras, visitas pedagógicas e práticas de lazer 
(piqueniques, shows, passeios, festas e excursões).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pequenos comerciantes e suas mercadorias nas ruas de Santa Cruz do Capibaribe -PE 
 
 
Nesse cenário, é possível averiguar como o processo de precarização do trabalho abre espaço para 
soluções que possam substituir os postos de trabalhos convencionais que se reduzem a cada dia. 
Por isso, é necessário dar visibilidade às ações e os atores que se instauram neste campo não 
institucionalizado.  
 
Considerações finais 
O processo de reestruturação do trabalho tem sido objeto de estudo em diversas áreas, justamente 
pela vocação interdisciplinar que o tema representa. Tais enfoques são de suma importância para a 
academia e para a sociedade, na medida em que possibilitam ampliar as percepções sobre as 
transformações que vem ocorrendo no processo de empregabilidade atual. Acredito que, uma das 
principais contribuições do enfoque antropológico está em equilibrar a balança de compreensão 
sobre o tema, na medida em que dá voz aos diversos atores sociais envolvidos. O olhar 
antropológico tem permitido observar a emergência de indivíduos, grupos e comunidades 
supostamente excluídos do desenvolvimento macro-econômico, que criativamente arranjam 
formas de participar do mercado de trabalho pautado na dinâmica do seu próprio universo 
simbólico, social e cultural. 
A disciplina tem o desafio de buscar mecanismos metodológicos e categorias analíticas que dêem 
conta das transformações que estão em curso e das mobilidades que seguem dando base à 
contemporaneidade. Por isso, percebo que é necessário averiguar as conseqüências sociais 
causadas pelo processo de precarização do trabalho, considerando as contradições que emergem 
nos ambientes empíricos. Nesse sentido, se faz necessário relativizar a categoria trabalho, para dar 
visibilidade às novas experiências desenvolvidas pela ação humana no cotidiano.  
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Apresentação 
 O presente trabalho foi dividido em dois movimentos básicos: o primeiro, de cunho  mais 
histórico, aborda o percurso do Fusca, desde a origem e lançamento em 1938 até o fim da 
produção do veículo em 1986. Assim como, faz um registro de quando o Fusca volta a ser 
fabricado no Brasil em 1993, no governo de Itamar Franco, apontando também o decreto do fim 
da produção do Besouro no México em 2002. 
 O segundo movimento é fruto do trabalho de campo, realizado no encontro do Clube 
Amantes do Fusca de Pernambuco. Para essa parte do trabalho, os temas como memória, 
consumo, amizade e contemporaneidade, foram trabalhados à luz de autores como Zygmunt 
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Bauman, que faz uma abordagem tendo a contemporaneidade como um momento líquido, onde as 
relações e os objetos são passageiros e supérfluos. 
 
A origem do carrinho317 
 
 O Fusca, que desde o seu lançamento há cerca de 60 anos, povoou e povoa não só ruas, 
mas o imaginário das pessoas tem a sua origem ligada a um período de guerras, e a um indivíduo 
que viria a ser conhecido pela História como uma das criaturas mais perversas que a humanidade 
já viu: Adolf Hitler. 
 O desejo de Hitler, de construir um Volkswagen que em alemão significa “do povo” e na 
imaginação do ditador deveria ser um carro que consumisse pouco combustível, possuísse uma 
anatomia que ocupasse pouco espaço e uma refrigeração a ar que permitisse manter a 
temperatura controlada para evitar o congelamento dos radiadores, enquadrava-se perfeitamente 
ao momento vivido pelos alemães, quando do lançamento do Fusca. Toda essa preocupação do 
idealizador do Besouro318 reflete as condições precárias em termos econômicos e habitacionais, 
em que a sociedade alemã encontrava-se no período entre - guerras. 
 A imaginação de ter um carro popular na Alemanha, se concretiza a partir do encontro de 
Hitler em meados de 1930 com Ferdinand Porsche, engenheiro mecânico, que foi o responsável 
pela idealização de um dos maiores sucessos no ramo do consumo de todos os tempos: o 
lançamento do Fusca. Sobre o encontro de Hitler e Porsche, que rendeu a parceria para a 
elaboração do projeto do Fusca, Fábio Kataoka e Portuga Tavaves, dizem que, Porsche foi o 
escolhido porque alguns anos antes, em 1931, já morando definitivamente na Alemanha e tendo 
aberto sua firma de engenharia, havia feito protótipos de carros populares, encomendados por dois 
fabricantes de motocicletas: Zundapp e NSU. O modelo feito para a NSU já lembrava bastante o 
Fusca que conhecemos, apresentando algumas das suas características: motor na parte traseira, 
refrigeração a ar e peso aproximado de 650kg. Tinha ainda suspensão independente nas quatro 
rodas por barra de torção, o que era uma inovação. 
Mas os dois projetos acabaram não vingando. As fábricas de motocicletas alegaram que os 
investimentos seriam altos demais. Algum tempo depois, Hitler tomou conhecimento do projeto 
de Porsche e o convidou para desenvolvê-lo em parceria com o governo alemão (2006, p.14). 
  Pronto, estava aberto o caminho, para que o mundo viesse a conhecer o automóvel, que iria 
incendiar a imaginação de milhares de pessoas. E também seria e ainda é o transporte de muitos 
que insistem- numa verdadeira contra - corrente aos que acusam o Fusca de ser um carro 
desconfortável, feio e inseguro - em utilizar o “carrinho” para realizar as mais diversas tarefas 
diárias. Lembrando que o Fusca até hoje é tido como palco de grandes romances, quantos 
casamentos não tiveram o seu início a bordo de um Besouro? Quantos não aprenderam a dirigir e 
tiraram a carta de habilitação dirigindo um Fusca? Podemos verificar essa relação quase 
simbiótica entre indivíduo e objeto na declaração do ator Paul Newman. Em 1968 ele disse que 
“Os Fuscas estão presentes desde o início de minha carreira. Hoje eu vou para todo lugar com ele, 
é uma relação de confiança”. (Newman apud Kataoka e Tavares:2006). 
 Dessa maneira, o Fusca tem invadido, sem pedir licença, há vários anos, lares e vidas. 
Como aquele amigo querido que chega à nossa casa sem marcar uma visita, mas mesmo assim, 
não conseguimos ficar chateados com ele. O Fusca, é um parente da família que por uma acaso, 

                                            
317 Um dos apelidos do Fusca. 
318 Outro apelido do Fusca. 
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mora na garagem (Almanaque do Fusca, 2006). Simplesmente, os Fuscamaniácos319, são 
arrebatados e se deixam envolver por essa paixão, que como a grande maioria das paixões não 
tem uma explicação lógica, aos moldes cartesianos. A paixão dos donos por seus Fuscas é tão 
intensa, que não é difícil ouvir “minha esposa tem muito ciúme do amor que tenho pelo meu 
Fusca” (Edelson,2008).320   
 
Fusca: mudanças, chegada no Brasil, economia. 
 
 Em 1934 foi assinado, um acordo entre a Associação Alemã de Fabricantes de Automóveis 
e Ferdinand Porsche, onde por meio dessa sociedade, a empresa de engenharia de Porsche, ficou 
comprometida em desenvolver um modelo de carro popular, que atendesse às exigências de Hitler. 
Sobre as intenções que levaram o governo alemão a incentivar a fabricação do Fusca, Fábio 
Kataoka e Portuga Tavaves, dizem que,”O que o governo alemão pretendia com essa medida era, 
principalmente, diminuir o atraso em relação aos americanos. Naquela época, na Alemanha, havia 
um carro para 49 pessoas, enquanto nos Estados Unidos a proporção era de um carro para 4,5 
americanos”(2006, p.16). 
 Ainda sobre a montagem do primeiro Fusca nos diz os mesmos autores que, 
Por economia, os protótipos foram montados com ajuda de alguns operários na garagem da casa 
do próprio Porsche, em Stuttgart, onde ele havia instalado dois tornos, uma furadeira e uma mesa. 
E no dia 10 de outubro de 1936, com 16 meses de atraso, ficaram prontos os três primeiros 
protótipos Volkswagen. Batizados de Volksauto-série VW-3, foram testados por 50 mil 
quilômetros cada um. 
Tudo no Fusca era muito bem pensado, tanto os aspectos técnicos como as imposições 
governamentais, um dos motivos da grande aceitação do veículo. Do projeto de Porsche, 
engavetado havia aproximadamente três anos, só foi preciso trocar o mirrado motor de dois 
cilindros por um de quatro cilindros, com 1131cm³ e 25cv, o famoso 1100 dos primeiros anos. 
Isso bastou para atender às exigências de Hitler (2006, p. 16). 
 A expectativa de Hitler, de ter um projeto de carro popular, foi atendida de tal forma, que 
o mesmo quando viu o primeiro protótipo, soltou um largo sorriso. Momento de descontração, 
raramente visto pelos que conviviam com o líder nazista (Almanaque do Fusca,2006). Do ano de 
1936 em diante, o projeto foi sendo aperfeiçoado e no ano de 1938, foi lançado o primeiro Fusca, 
chamado Tipo 38, apelidado321 de Split Window, por causa do formato bipartido do seu vidro 
traseiro. Importante lembrar que com base no modelo do Besouro, foram desenvolvidos carros 
que tinham funções de guerra ou eram feitos exclusivamente para servir o exército alemão. 
Reforçando a idéia de que o Fusca era e é um veículo de “força”. Fruto de no mínimo 30 
protótipos, o Fusca ganha o mundo, consegue impulsionar a indústria automobilística de um 
período difícil economicamente, passando a integrar as famílias de cerca de 150 países 
(Almanaque do Fusca, 2006).  
 A chegada do Fusca ao Brasil, acontece em 1950, por meio de um lote do veículo que 
desembarcou no porto de Santos. As 30 unidades foram rapidamente vendidas, pois a mudança da 
população da zona rural para os centros urbanos, pediam uma oferta maior de automóveis. 
Instalada no bairro paulista do Ipiranga, a primeira sede da Volkswagen do Brasil, ficou 

                                            
319 Indivíduo que se diz amante do Fusca. 
320 Entrevista realizada em 18-9-08. 
321 O apelido tem acompanhado o Fusca desde o seu início. Lembrando que geralmente, apelidamos a quem 

dispensamos algum afeto.  
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responsável pela montagem dos primeiros Fuscas, que nesse período, não podiam ser classificados 
de “brasileiros”, pois as peças para montar o carrinho vinham da Alemanha. Aos poucos, o Fusca 
vai tendo a sua montagem e fabricação de peças, toda feita no Brasil, quando em 7 de janeiro de 
1959, o primeiro Besouro Brasileiro é exposto ao público e o empresário paulista Eduardo Andréa 
Matarazo adquire o veículo. 
  Salientando-se que o modelo de 59, já era fruto de uma série de modificações observadas 
na trajetória do Fusca, desde o seu lançamento em 1938 ao encerramento da sua montagem em 
2002, no México. Como uma Fênix, que renasce de suas próprias cinzas e  mesmo assim se  
mantém basicamente igual à sua forma original, apesar de sucessivos renascimentos, o Fusca, 
mesmo sofrendo cerca de 90.000 alterações, conservou as características observadas nos primeiros 
modelos. Essas alterações, muitas delas feitas pelos próprios donos, acompanham até hoje a 
história do Fusca. Geralmente essas modificações, são realizadas no intuito de dar uma nova 
forma e sentido ao modelo tradicional do “carrinho”, num verdadeiro trabalho de bricolagem (O 
Pensamento Selvagem, 1989). 
 Essas modificações, nem sempre foram e são no campo estético e mecânico. Até o nome, 
que muitos pensam ter sido sempre Fusca, é fruto dessas alterações. Sobre isso nos diz Fábio 
Kataoka e Portuga Tavares: 
Até mesmo o nome do carro mudou. No início chamava-se Sedan e só depois de muito apelo 
popular o nome de carro mudou oficialmente para Fusca. Consta que foram os cariocas que o 
apelidaram assim. “Folkswagen”, conforme a pronúncia alemã virou “fokswagen”, depois “foks” 
e, finalmente Fusca. No Rio Grande do Sul, dizia-se “Fuca”, sem “s” ; no Paraná, era “Fuque” ou, 
mais carinhosamente, “Fuquinha”. Lá pelo final dos anos 1960 o nome ganhando popularidade. 
Tanto que a Volkswagen o registrou e parou de chamá-lo de Sedan. “Sedan” não era, de fato, um 
nome apropriado. No Brasil, trata-se de um veículo de quatro portas e traseira protuberante, o que 
certamente não era o caso do Fusca (2006, p. 37). 
 Essas modificações podem ser entendidas como um processo dinâmico da cultura, que 
permanentemente e ainda mais na contemporaneidade, dá o seu alerta de que a liquidez dos 
objetos e das relações parece ser a “marca” maior da atualidade (Vida Líquida, 2005). Talvez, 
devido a essa liquidez contemporânea, o Fusca, apesar de todo o sucesso de vendas, teve o seu 
projeto de fabricação encerrado no Brasil em 1986. Acusado de não atender às exigências de 
mercado, especialmente no quesito referente ao espaço interno, o Fusca passou a perder lugar  no 
mercado para o Gol, Parati, Voyage, Saveiro. Mesmo sendo um carro pequeno, no conceito de 
alguns motoristas, uma declaração como “eu sou alto e nem por isso me sinto desconfortável 
dentro do meu Fusquinha” ( Edelson, 2008)322, parece ser um indício de  que o Fusca não saiu de 
linha por ser um carro inapropriado nem tampouco desconfortável, para uma família, por 
exemplo. O que ocorre é que “a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade de 
excesso e da fartura – e, portanto da redundância e do lixo farto” (Vida Líquida, 2005). 
 Nessa perspectiva, o Fusca, que desde a sua idealização por Hitler, foi feito para “durar”, 
não atenderia mais a demanda capitalista, ávida de consumidores desenfreados e que no geral 
trocam de carro sempre quando há dinheiro para isso, pois o automóvel na atualidade passou a 
ser estalão de status social (Comportamento do Consumidor. Identificando Necejos, 2006). Hoje, 
geralmente, não se vê as pessoas dizerem que vão passear ou trabalhar de Gol, de Parati, de 

                                            
322 Entrevista realizada em 18-9-08. 
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Pálio, enfim, elas dizem que vão de carro, simplesmente. Ao contrário do Fusca, “que não um 
carro, é o Fusca”(Edelson,2008).323 
 Essa relação de amor, evidenciada num relato como esse, é um indício que o indivíduo 
cuida melhor dos seus objetos materiais e por conseqüência os mantêm por um tempo maior em 
uso. É essa longevidade dos objetos que o sistema capitalista a todo custo tenta extinguir das 
sociedades contemporâneas. Sobre esse aspecto consumista da sociedade na contemporaneidade, 
Mario Ernesto René Schweringer, nos diz que ,“ o capitalismo requer um processo de contínua 
produção de bens e serviços que, portanto, devem ser rotineiramente comprados pelos indivíduos, 
daí resultando a cultura do consumo”. E que “A sociedade contemporânea é materialista, 
hedonista, narcisista, focada no dinheiro, em que o mote é ter, em vez de ser. É o que se 
convencionou denominar de sociedade de consumo ou cultura de consumo” (2006, p. 139). 
 Nessa perspectiva, a relação quase humana, que alguns Fuscamaníacos têm com seus 
veículos, se torna uma das alternativas de tentar frear, esse desenvolvimento que não leva em 
conta o envolvimento afetivo das pessoas, que não se preocupa com questões ambientais que 
assolam o planeta e não mira a vida para um futuro distante: importa-se única e exclusivamente 
com o hoje. 
 
Clube Amantes do Fusca de Pernambuco. 
 
 Fundado em 2006, o Amantes do Fusca, é composto por cerca de 30 membros que se 
reúnem às quintas-feiras, por volta das 20hs na Praça de Casa Forte, no bairro de mesmo nome. 
Nesses encontros, os Fuscamaníacos ou Amantes do Carrinho, como queiram, aproveitam esse 
momento para trocar informações sobre mecânica, cuidados com o carro, novidades no tocante 
às adaptações com o intuito de “incrementar” o máximo possível a máquina. Apesar, da 
categoria originalidade do veículo, ser uma questão muito importante para o grupo, pois 
“devemos tentar chegar o máximo possível da forma original”(Lindemberg, 2008).324 
 Os encontros também, são marcados como um momento para botar a conversa em dia, 
onde cada integrante, aproveita  para contar sobre as suas histórias com seus Fuscas, pois “está 
claro que gostamos de narrar a nós mesmos”(Jean-Claude Carrière, 2004). De fato, o objetivo 
maior do grupo é compartilhar o amor pelo Fusca, assim como “proporcionar a amizade” 325, tão 
difícil de ser mantida atualmente. Percebe-se que nos encontros, há um sentimento que une o 
grupo: o amor pelo Besouro. Onde a cada encontro, a relação quase simbiótica do carro com o 
indivíduo, se torna mais forte, mais facilmente observável. Onde as memórias são 
constantemente trabalhadas, vasculhadas, renovadas. Não sendo raro, inclusive, momentos de 
emoção, por parte dos componentes do Clube, que lembram de pai, mãe, primos, amigos 
queridos, por meio das lembranças do Fusca. 
 A grande maioria, dos integrantes do Clube relatam que, o amor pelo Fusca começou, 
como uma herança de parentes ou alguém próximo, geralmente, por meio de uma pessoa que tem 
um papel de destaque na vida daquele que vai ser contaminado pelo amor ao Fusca. ”Meu pai 
teve um Fusca 74 e minha mãe um 76 e 94. Aprendi a dirigir num Fusca”(Júlio,2008).326 
Percebe-se assim que esse tipo de encontro, propicia que a memória do indivíduo se apóie na do 

                                            
323 Na entrevista realizada dia 18-9-08, Edelson, disse que seu filho não se refere ao Fusca como a um carro e 

sim como O Fusca. Numa relação simbiótica como constatada no relato do ator Paul Newman. 
324 Em entrevista dia 25-9-08. 
325 Frase de Ivan, Presidente do Amantes do Fusca, em entrevista dia 18-9-08. 
326 Integrante do Amantes do Fusca, dono de um Fusca verde caribe do ano de 68. 
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grupo e a do grupo constitua também a do indivíduo. Numa corrente complementar, havendo 
espaço para o esquecimento e a lembrança (Paul Zunthor, 1997). 
 Dessa forma, encontros como o do Amantes do Fusca, servem para unir indivíduos, que 
tem uma paixão em comum- o amor pelo Fusca- no entanto, esse tipo de confraria reforça laços, 
alinhava vidas e propicia um local de tolerância e de esperança numa humanidade mais fraterna e 
justa, que respeita e acolhe as opções do outro. 
 
Considerações e curiosidades 
 
 O Fusca, mesmo não sendo mais fabricado no Brasil desde 1996327 parece não dar 
indícios de que vai sair do imaginário do povo tão cedo. Presente em vários lares até hoje, 
gerações de fãs e admiradores, não cansam de elogiar, o carrinho mais querido de todos os 
tempos. O imaginário das pessoas durante décadas foi invadido pelo Fusca e ainda o é, 
provavelmente devido ao poder da mídia. O filme “Se meu Fusca falasse” de 1969, colaborou 
para tornar o Besouro em ícone mundial (Almanaque do Fusca, 2006). 
 Realmente o estrelato ainda é o caminho percorrido pelo Fusca. Atualmente há uma novela 
em que uma das personagens principais dirige um Fusca, Penélope Charmosa – do desenho 
animado - tem um Fusca. Este serviu de inspiração para atrizes de uma minissérie também terem 
um Fusca. O modelo de 1979, por possuir lanternas grandes, ficou conhecido como Fusca Fafá, 
alusão ao busto farto da cantora Fafá de Belém. Esse caráter humano atribuído ao Fusca, melhor 
dizendo, essa insistência das pessoas em associar atribuições humanas, como falar, por exemplo, 
parece ter contribuído na aproximação entre indivíduo e objeto.  
 Interessante que todo esse amor, não foi depositado no Novo Fusca, lançado em 1998, pois 
o mesmo está longe de ser um carro popular (Almanaque do Fusca, 2006). De fato, os 
Fuscamaníacos têm uma preferência pelo modelo mais tradicional, pois o mesmo seria mais 
representativo no sentido de simbolizar a memória do veículo e de seus donos. 
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O turismo, os meios de comunicação e a música nos bairros pobres do recife: 
caminho para a cidadania? 
 

Elisângela Pereira Henrique*(UFPE) 
 
Introdução  

O turismo envolve o fluxo de pessoas, geralmente em busca de descanso, lazer, e fazer 
turismo, também proporciona a oportunidade de interação social entre diversos grupos. 

Essas interações puderam ser observadas durante a ocorrência do movimento Mangue beat, 
no início dos anos 90, esse movimento de repercussão mundial, foi resultado da efervescência 
cultural existente em Pernambuco.  

Durante o auge do movimento Mangue, muitos turistas de outros estados do Brasil e 
internacionais, visitaram Pernambuco, atraídos principalmente pela possibilidade de participação 
nos grupos de cultura popular. Outro motivo foi a busca para aprenderem a tocar os instrumentos 
musicais, ensinados pelos próprios mestres, no caso do Alto José do Pinho, pode ser citado o 
mestre Walter, do Maracatu Estrela Brilhante. 

Por tudo isso, ao se buscar analisar o turismo e a música dos morros, o objetivo geral 
almejado, é investigar se a atividade turística pode funcionar de meio para se atingir a cidadania, 
nas comunidades de baixa renda, ao ser facilitadora da divulgação da produção artística dessas 
localidades, nas mídias contemporâneas.  

Como objetivos específicos, têm-se: análise da relação entre o aumento de grupos musicais 
oriundos das comunidades pobres e a inserção dos turistas nessas localidades; e a análise do 
modo como à mídia divulga e dá credibilidade a essa produção musical.  

O intuito dessa pesquisa é investigar se a inserção do turismo, nas comunidades pobres, 
funciona de meio de se atingir a cidadania? Se há uma melhor divulgação dos artistas dessas 
localidades por causa do aumento de turistas nesses espaços? E por fim se houve 
conseqüentemente um aumento na qualidade de vida das pessoas moradoras dos morros, devido, 
sobretudo a vivência da arte. Baseando-se em pesquisas bibliográficas, jornais impressos de 
Pernambuco e em meio eletrônico para a produção do mesmo é que foi elaborado este artigo. 
 
Cidadania no Brasil 
 

A compreensão da cidadania enquanto meio de interação e formação de um individuo, é 
essencial, se quisermos estabelecer conexões importantes para a análise da sociedade, 
especialmente nas questões de caráter social. 

O entendimento do que seria sociedade já por si só é controverso. Ao buscarmos o que as 
pessoas pertencentes a determinados grupos anseiam, verificaremos expectativas diferentes 
vindas de grupos sociais diferentes. 

Enquanto as pessoas mais abastadas financeiramente determinam à linguagem oficial, a 
cultura e a educação, de modo a fortalecer a sua posição de importância e liderança, os outros 
grupos sociais, considerados inferiores, geralmente não têm oportunidade de serem ouvidos, e 
isso reforça uma relação de dependência e inferioridade, muito vantajosa para a classe 
dominante. 

Em vista disso, se faz necessário à compreensão dos direitos, por parte dos grupos 
inferiorizados. Nesse aspecto, a produção artística oriunda das comunidades pobres, pode ser um 
meio de canalizar as discussões em torno da realidade dessas comunidades e também de 
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propagação de conhecimento, fato que propicia o entendimento das entrelinhas do discurso 
oficial.  
 
Impactos do turismo 

 
As diversas manifestações culturais devem representar, naturalmente, aspectos positivos 

para a humanidade. Contudo, quando carregada de valores e significações sociais, a cultura 
adquire uma importância ainda maior, como fator de transformação sócio-cultural.  

E o turismo, insere-se no que diz respeito ao aspecto de transformação da cultura, devido a 
ser uma atividade possuidora de peculiaridades em relação às demais, pois a sua utilização 
necessita que as pessoas viajem até determinado local para poder usufruí-lo. Sentir as sensações 
advindas do contato com espaços geográficos diferentes do seu local de origem e, além disso, ter 
contato com pessoas das mais diversas culturas é um dos aspectos positivos da atividade.  

Entretanto, essa troca de experiência, advinda dessas interações sociais, nem sempre são 
positivas, existem impactos negativos a serem levados em consideração: impactos sociais como 
conflitos de culturas, modificação nos padrões de consumo e a transformação dos valores e 
condutas morais, são exemplos de problemas oriundos de um turismo não planejado.  

Por conta disso, hoje em dia, se está discutindo bastante os impactos que a atividade 
turística pode provocar em determinada localidade. O enfoque dado deve levar em consideração 
vários aspectos importantes: primeiro, o contato dos grupos sociais podem ter ou não conflitos a 
depender da forma de apresentação entre eles e do respeito requerido pelo pelas comunidades 
receptoras.  

Segundo, as interações sociais fazem com que ocorram mudanças em quaisquer locais, 
devido, sobretudo, a troca de experiência e conhecimento entre os indivíduos; e o turismo, por 
ser uma atividade que envolve o deslocamento de pessoas, não poderia ficar de fora disso. Outra 
questão é, quando essas mudanças ocorrerem, devam partir da própria comunidade os critérios e 
prerrogativas para definir o momento adequado e o porquê mudar.  

Terceiro, a liberdade para tomar atitudes iguais a essa, de mudar a sua cultura, o seu jeito 
de fazer determinado trabalho, passa diretamente pelo princípio essencial do que seria cidadania, 
que é a capacidade de autonomia e acesso a informação a todos os indivíduos sem restrição.  

A esse respeito Marilena Chauí reforça o que foi dito e acrescenta: 
 

Dizemos que uma sociedade – e não um simples regime de governo – é democrática, 
quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da república, 
respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é 
condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. 
[. . . ] São imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito de interesses é posto 
pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que a ideologia afirme que 
todos são livres e iguais. 

 
Considerando-se o exposto pela filosofa, pode ser percebido que o problema é o fato de a 

cidadania no Brasil ainda não está devidamente concretizada, enquanto os direitos não puderem 
ser usufruídos por todos, não se pode dizer que se estabeleceu uma democracia, e 
conseqüentemente a cidadania plena não foi atingida.  
 
O turismo e os meios de comunicação 
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O turismo desenvolveu-se por uma série de fatores e o progresso dos meios de 
comunicação foi um deles. A atividade turística tal como a conhecemos beneficiou-se do 
advento da revolução industrial, momento histórico dos grandes avanços tecnológicos. “O 
Turismo sempre esteve ligado ao modo de produção e ao desenvolvimento tecnológico. O modo 
de produção determina quem viaja, e o desenvolvimento tecnológico, como fazê-lo” 
(BARRETO, 2005, p.56). 

A comunicação e os avanços tecnológicos funcionam, como importantes ferramentas 
facilitadoras na atividade turística, pois possibilita o acesso a informação, relevante e precisa, 
sobre os lugares a serem visitados.  

O desejo de viajar é impulsionado pelas diversas mídias utilizadas para divulgação dos 
destinos turísticos, mas apesar de as pessoas sofrerem as influências dos meios de comunicação, 
elas permanecem livres para optarem pelo lugar de acordo com os seus interesses.  

Esse desejo de evasão é definido da seguinte forma por Andrade (2005, p.130). 
 

O desejo de evasão é fundamental para a existência de deslocamentos e estada em 
lugares diferentes, por livre disposição pessoal, sem premências de necessidades 
compulsórias, pois, como sujeito do turismo, o indivíduo sofre e cria motivações que 
o levam a optar por modalidades, tipos e formas turísticas, de acordo com seu 
interesse, suas posses e dentro dos limites possíveis de tempo disponível. 

 
O turismo dessa forma beneficia-se dos meios de comunicação e os utiliza para atrair os 

turistas aos destinos. Por causa dessa relação, pretende-se então analisar, o quanto essa 
participação na mídia, pode funcionar de vetor divulgador e impulsionador, da produção musical 
dos bairros pobres do Recife. 

Os dados da Secretaria de turismo da Prefeitura da cidade do Recife, 2007/2008, atestam 
que 30% dos turistas viram alguma Propaganda/ Mídia Espontânea, 68% sobre carnaval, 29% 
sobre a cidade. 

Considerando-se a cultura, essa foi apontada pelos turistas, de acordo com os estudos 
realizados pela Secretaria de Turismo, como uma importante oportunidade para a cidade reforçar 
a imagem do destino turístico e também revelou o reconhecimento positivo deles em relação aos 
atrativos culturais.  
(Recife -2007/2008) Pesquisa sobre associação espontânea: quando você pensa no Recife o que 
vem à sua mente? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Turismo – PCR – Recife - PE 

52% 50%

27%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Praia Carnaval Cultura Diversão



 507

 
As pesquisas nos Jornais de Pernambuco, revelaram um maior número de matérias 

produzidas na década de 90, data que coincide com o movimento mangue beat, e uma queda no 
número de matérias sobre os grupos musicais, oriundos das comunidades pobres, a partir do ano 
2000. A pesquisadora Lydia Gomes de Barros da PPGC- mestrado em comunicação da UFPE, 
na sua pesquisa de 2005, reafirma o que foi dito e acrescenta “ somente em 1993, começam a ser 
publicas as primeiras matérias sobre esta cena musical e que, depois de 2000, passado o boom da 
cena mangue, o Alto José do pinho entrou em uma fase de menor evidência nos meios de 
comunicação da cidade.” 

Isso foi comprovado quando da pesquisa de campo, na entrevista com alguns músicos do 
Alto José do Pinho, o integrante do matalanamão, informou estar descontente com a pouco 
divulgação dada aos grupos da comunidade e de outros bairros de baixa de renda do Recife, na 
mídia. O pouco espaço nos meios de comunicação atualmente, segundo esses músicos, os 
prejudica, no sentido de não conseguirem, o aporte financeiro necessário, para poderem viver 
apenas da sua arte. 
 
Indicadores sociais das comunidades de baixa renda do recife 

 
Analisando-se os dados dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), relativos aos anos de 1991 e 2000. 
Pode-se perceber o quanto a desigualdade social está presente nas comunidades mais 

pobres do Recife, e também que a concentração de renda é um fator que contribui para tornar 
essa situação ainda pior. Segundo Tânia Bacelar, economista, professora da UFPE, na sua análise 
do PNUD Recifense, ela reforça essa afirmação com a seguinte análise “é extremamente desigual 
a distribuição de rendimentos entre os 20% mais ricos, no Recife”. Outro dado importante é 
relativo a uma queda acentuada da renda domiciliar per capita das famílias mais pobres. 
 
Aspectos da Habitação 
 

As condições de habitação dessa população de baixa renda é outro indicador social muito 
importante para se perceber se houve melhora das condições de vida deles.  

Segundo o Geógrafo, professor do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, Jan 
Bitoun: 

 
Os habitantes do Recife em 2000 eram 1.422.905, desse número, cerca da metade 
(49,7%) residia em bairros com baixas e muito baixas condições de vida. Por outro 
lado, os bolsões mais privilegiados (UDH de alto e muito alto valor do Índice de 
Desenvolvimento Humano) reuniam somente cerca de 400 mil habitantes (28,3% da 
população total). 
 

Os problemas relativos à habitação, ainda fazem parte do cotidiano das comunidades 
pobres do Recife em 2008, fato que pôde ser observado quando da realização da pesquisa de 
campo.  

Os moradores desses bairros, além de melhores condições de habitação, também 
reivindicam espaços públicos, para integração entre os residentes e utilização desses espaços 
para incentivo a cultura local. A idéia seria utilizar esses espaços, principalmente para 
capacitação dos jovens, em oficinas de música e dança, entre outras manifestações culturais. Sob 
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o ponto de vista de alguns moradores, isso poderia contribuir para se conseguir a boa conduta 
desses jovens, através do fortalecimento dos vínculos sociais desenvolvidos nesses locais e assim 
poder-se-ia afastá-los da violência urbana.  

Os bairros destacados representam juntos, mais de 26.000 habitantes e são importantes 
centros difusores da arte em Recife, principalmente música. 
 
Alto José do Pinho 

Desmembrado de Casa Amarela, o bairro Alto José do Pinho integra a 3ª Região Político-
Administrativa (RPA-3), e limita-se com os seguintes bairros: ao Norte Alto Santa Terezinha e 
Bomba do Hemetério, ao Sul, Casa Amarela, ao Leste, Mangabeira, ao Oeste, Morro da 
Conceição.  
 
Aspectos Sócios - Econômicos do bairro Alto José do Pinho 

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife, que aferiu a situação 
sócio-econômica dos bairros do Recife, em 2000 a população era de 12.433 habitantes e a renda 
média mensal era de R$ 297,08. 
 
Morro da Conceição 

O bairro do Morro da Conceição está situado, em área que pertenceu ao bairro de Casa 
Amarela, integra hoje a 3ª Região Político-Administrativa do Recife (RPA-3), limita-se com os 
seguintes bairros: ao norte Alto José Bonifácio, ao sul, Casa Amarela, ao leste Alto José do 
Pinho e a oeste, Vasco da Gama. 
 
Aspectos Sócios - Econômicos do bairro Morro da Conceição 

Conforme dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife, em 2000 a população 
do Morro da Conceição era de 10.142 habitantes, tinha uma renda média mensal de R$ 284,27. 

 
Peixinhos 

O bairro de Peixinhos integra a 2ª Região Político-Administrativa do Recife (RPA-2), 
limita-se ao norte e a leste, com o município de Olinda, ao Sul, com os bairros de Arruda e 
Campo Grande, a Oeste com o Bairro de Campina do Barreto. 
 
Aspectos Sócios - Econômicos do bairro de Peixinhos 

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife, em 2000, a população de 
Peixinhos tinha uma renda média mensal de R$ 206.26 e sua população era de 4.213 habitantes. 

 
A Arte Nos Morros 

 
A arte nos bairros pobres da Região Metropolitana do Recife é bastante diversificada, e a 

produção musical reflete bem essa realidade, nesses locais os grupos folclóricos ou bandas 
musicais, apresentam-se e convivem sem problemas sejam: de rock, hardcore, punk, forró, brega, 
pagode, samba, afoxé, caboclinho, maracatu, frevo, cavalo marinho, etc.  
Os principais centros difusores dessa produção em grande escala são:Casa Amarela, Alto José do 
Pinho, Morro da Conceição, Alto do Pascoal, Peixinhos, Chã de Estrelas, etc. Os principais 
grupos musicais nas comunidades de baixa renda do Recife e região metropolitana são: Cambio 
Negro H. C., Sheik Tosado.  
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Casa Amarela: Mandracatu, Manezinho Araújo (embolada), Marcelo Santana (reggae), 
Metanóia (rock), Banda Play Damião (rock). 
Muribeca: Conjunto Pernambucano de Choro, Cesare Santos (Cantor lírico). 
Alto do Pascoal: Clima Tropical, Gigantes do Samba, R.D.A , Saga Nordestina, Anhuma, A 
Ostenta, Armas da Verdade, Monopólio Suburbano, Nação Corrompida. 
Aguazinha: Banda Os Sucatinhas -Núcleo Artemanha. 
Camaragibe: Os Camarões Soul, L. S. D, The Fire, F. Fardas, Sorriso Banguela, Periferia Norte, 
Junkers.  
Paulista: Swing do Amor, General Frank, Mira Negra, Os Caras. 
Olinda: D. Selma do Coco (Guadalupe-Olinda), Os Cachorros, Banda Eddie. 
Jaboatão dos Guararapes: Grupo Estrela. 

Esses grupos, entre outros não mencionados, apareceram em notícias nos Jornais de 
Pernambuco: Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco, no período estudado, 
respectivamente nos Caderno C e Viver. 
 
Principais grupos musicais do Alto José do Pinho 

Os principais grupos musicais do Alto José do Pinho são: Faces do Subúrbio (rap), 
Devotos (hardcore), Matalanamão (rock), Maracatu Estrela Brilhante, Umbigo de Adão, Nanica 
Papaya (reggae), BU (rock), Terceiro Mundo (rock) e Sambstar (samba), Afoxé Alafin Oyó.  

 
Maracatu Estrela Brilhante 

O Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife foi fundado em 1910, naquela época, além 
dos batuqueiros só existiam as Catirinas, que representam os fundamentos do maracatu.  

Em 1993 D. Marivalda começou a organizar o maracatu, não só como rainha, mas como 
presidente. Mestre Walter iniciou seu trabalho, no Maracatu Estrela, na mesma época que D. 
Marivalda, os dois já participaram juntos da escola de samba Gigantes do Samba.  

Sob o comando do mestre Walter, em 2000, o Maracatu Estrela Brilhante representou o 
Brasil no Festival de Hanover, que homenageou o país pelos 500 anos, por meio de um convite 
feito pelo Teatro de Berlim.  

Devotos (hardcore) 
A banda Devotos foi formada, em 1988 por Cannibal (baixo e voz), o Neilton (guitarra) e o 

Celo Brown (bateria) sob o nome Devotos do Ódio, no ano 2000 o grupo mudou seu nome 
apenas para Devotos. 

O grupo tem sua base no bairro Alto José do Pinho, atualmente realizam a divulgação de 
outras bandas oriundas das comunidades pobres, através da Rádio Alto Falante e também 
cumprem o seu compromisso social, com a comunidade da qual fazem parte, ao realizar projetos 
culturais e sociais com a Organização Não Governamental (ONG) chamada Alto Falante, 
fundada a mais de 10 anos, pelos componentes da Banda. 
 
Faces do Subúrbio (Rap) 

Em 1996, o Faces do Subúrbio era formada por: Oni (guitarra), Massacre (baixo), Garnizé 
(bateria). Suas letras eram em forma de desafios de embolada, apoiadas na percussão em 
pandeiros, gravaram uma faixa com o violeiro repentista Abdias Campos.O grupo de rap do Alto 
José do Pinho, iniciou as atividades em 1992. Os dançarinos de break Tiger e Zé Brown 
começaram a se apresentar, em festivais tais como o Abril Pro Rock.  

Em 1997, Garnizé, baterista da banda, foi tema, junto com o matador Helinho, do 
documentário de longa-metragem “O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Sebosas”, que 
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aborda os dois caminhos opostos trilhados pelo músico e pelo assassino. Os integrantes do Faces 
do Subúrbio, são engajados em projetos sociais e costumam dar aulas de dança a música para 
crianças de baixa renda, integram junto com a banda Devotos a ONG Alto Falante, que busca dar 
suporte a comunidade do Alto José do Pinho. 

Em 2001 o grupo foi indicado ao Grammy America Latina, esse fato comprova a ascensão 
dos músicos e reconhece na arte um meio de melhora de condições de vida. 

O grupo se desfez, mas, ainda hoje continuam a organizar, projetos sociais e culturais, na 
comunidade onde moram. 
 
Principais grupos musicais do bairro Morro da Conceição 

 
Os principais grupos musicais de Morro da Conceição são: Zé Neguinho do Coco e 

Escola de Samba Galeria do Ritmo. 
 
Zé Neguinho do Coco 

No Morro da Conceição, onde cresceu, aprendeu a tocar, a embolar e a compor. A sua voz, 
é considerada por muitos músicos, muito bonita, o que dá uma entonação ainda mais rica a 
cantiga do coco. 

O Cascabulho, banda de Silvério Pessoa dos anos 90 revelou, o artista, Zé Neguinho do 
Coco, oriundo do Morro da Conceição. Depois disso Zé Neguinho, gravou 2 CD’s e fez alguns 
shows para divulgar o seu trabalho. 
 
Os principais grupos musicais do bairro de Peixinhos 

 
Os principais grupos musicais do bairro de Peixinhos são: Serpente Negra (fusion), Via 

Sat, Nação Zumbi, Ataque Suicida (hardecore), Lamento Negro, Gerlane Lopes, Vício Louco 
(brega) e Nossa Badalação (brega). 

 
Chico Science e Nação Zumbi  

 
O grupo nasceu no começo da década de 90, inicialmente com o nome Chico Science e 

Nação Zumbi, e teve sua origem no bairro de Peixinhos, hoje é reconhecido nacional e 
internacionalmente. 

À frente de seus vocais, a banda tinha o cantor e compositor Chico Science, que misturou 
tambores de maracatu e ritmos regionais com rock, funk, hip-hop. Essa mistura deu origem a um 
novo movimento cultural, o Mangue Beat. Esse movimento reunia música, cultura e consciência 
política, e até hoje influencia significativamente a produção musical do estado de Pernambuco. 
 
Conclusão 

A aquisição de conhecimento e a formação de habilidades, sejam elas, no mundo das artes 
ou ciências da natureza, produz um individuo capaz de processar informações, selecionando o 
que é relevante para daí formular conceitos e criar novas idéias.  

O propósito desse texto, foi expor de forma clara e coesa, a importância da produção 
artística dos bairros pobres do Recife e sua contribuição para formação de cidadãos conscientes 
dos seus direitos e cumpridores dos seus deveres. 

Buscou-se também, relacionar a produção artística dos morros, com os meios de 
comunicação e o turismo. Ao partir diretamente, da polêmica causada em torno das diferentes 
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concepções de turismo, enquanto vetor de desenvolvimento das localidades, pretendeu-se ter 
desta forma, um panorama, mesmo que parcial, dos impactos positivos e negativos da atividade 
turística e a sua repercussão junto às comunidades pobres.  

Tal associação de idéias distingue a arte elaborada nas comunidades por seus moradores, 
no cenário Pernambucano. A origem dessa arte é tão antiga quanto a fundação das comunidades, 
mas tiveram um maior destaque na mídia, durante o movimento Mangue Beat, com todo seu 
clima de efervescência cultural e política, do fim do séc. XX e inicio do séc. XXI.  

É importante entender todo o processo de efervescência cultural, que esses artistas estavam 
submetidos, para daí se perceber, o quanto eles estavam inseridos nesse contexto, e não só foram 
influenciados por esse ambiente, mas também contribuíram e ainda hoje contribuem, de forma 
dinâmica e brilhante para o desenvolvimento das artes e do pleno conhecimento dos problemas 
presentes nesses bairros pobres. 

Quanto ao turismo, os turistas, principalmente estrangeiros continuam a visitar as 
comunidades pobres, em busca do maracatu e outros agremiações populares, mas isso não 
contribui para aumentar o número de matérias sobre as bandas, ao menos nos jornais locais. 
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O Recife do “Ponto de Vista” da Cegueira  
“Ao chegar em Fílide, tem-se o prazer de observar quantas pontes diferentes entre si atravessam os 
canais: pontes arqueadas, cobertas, sobre pilares, sobre barcos, suspensas, com parapeitos 
perfurados; quantas variedades de janelas apresentam-se diante das ruas bífores, mouriscas, 
lanceoladas, ogivais, com meias-luas e florões sobrepostos; quantas espécie de pavimento cobrem 
o chão: de pedregulhos, de lajotas, de saibro, de pastilhas brancas e azuis. Em todos os pontos, a 
cidade oferece surpresas para os olhos (...). ‘Feliz é aquele que todos os dias tem Fílide ao alcance 
dos olhos e nunca acaba de ver as coisas que ela contém’, exclama-se, triste por ter de deixar a 
cidade depois de tê-la olhado. Sucede, no entanto, de permanecer em Fílide e passar ali o resto dos 
dias. A cidade logo desbota, apagam-se os florões, as estátuas sobre as mísulas, as cúpulas. Como 
todos os habitantes de Fílide, anda-se em ziguezague de uma rua para a outra, distingue-se entre 
zonas de sol e zonas de sombra, uma porta aqui, uma escada ali, um banco para apoiar o cesto, 
uma valeta onde tropeça quem não toma cuidado. Todo resto da cidade é invisível (...) 
(CALVINO: 1999, 85) 
 
Assim como Fílide, o Recife é uma cidade com várias pontes e casarões que possuem diferentes 
tipos de janelas, com vista para o rio e o mar. Seu pavimento também se modifica nos diversos 
pontos da cidade. A sua fotografia encanta os olhos de muitos que nela nunca pisaram. Como diz 
Gilberto Freyre (2007) o Recife é uma cidade de pontes que cortam dois grandes rios328, unindo 
os fragmentos de terras compondo um cenário, através do qual, torna-se possível observar o 
entrelaçamento de natureza e cultura. 
Nos anos 50, Josué de Castro329 apresenta o Recife como uma cidade anfíbia, construída a partir 
dos interesses econômicos da Companhia das Índias Ocidentais, representadas pelos holandeses 
que nessas terras desembarcaram no século XVII. Lugar propício para o escoamento da 
produção açucareira, devido ao favorecimento geográfico que possibilitou a construção de um 
porto, além da cultura holandesa caracteriza-se numa vivência de cidade construída em 
condições geográficas semelhantes às encontradas no Recife. 
Os registros históricos desta cidade contam que ela foi ponto de encontro de diferentes etnias e 
nacionalidades. Judeus, flamengos, cristãos-novos, ingleses, portugueses, alemães, africanos, 
pessoas de diferentes crenças, hábitos, visões de mundo. Como observa Freyre sua cultura é 
resultado da mistura dessa diferença, e assim o Recife se múltipla em infinitas cidades: dramática, 
mal-assombrada, romântica, dos crimes, das serenatas de rapazes, pelo Capibaribe, nas noites de 
lua (Freyre: 2007, 24). Ela também se apresenta nas narrativas de João Cabral de Melo Neto, na 
poesia, de Manuel Bandeira, no ritmo de Chico Science, nos Frevos de Capiba, dentre outros 
aspectos. 
Uma cidade onde se misturam desejos, sonhos, história e memória, como faz notar Maria 
Aparecida Lopes Nogueira, 
 
(...) ela é cenário e personagem de vivências e situações, é paisagem e abrigo. Passa a jogar o 
esconde-esconde, mostra-se labirinto a ser percorrido pelo homem-minotauro. O desejo  do 
narrador/homem/minotauro é capturar a cidade, apreendê-la, descrevê-la (NOGUEIRA: 1998, 
121). 

                                            
328 Os rios Capibaribe e Beberibe. 
329 Em 1954 Josué de Castro publica a Cidade do Recife, uma pesquisa sobre a história da geografia da 

cidade. 
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No Recife dos nossos dias, o homem-minotauro se depara com diferentes etnias, classes sociais, 
estilos de vida, enfim com uma multiplicidade de desejos, desejos esses que se entrecruzam, e 
compõem o seu cenário, por meio de um movimento coletivo, que segundo Eduardo Duarte 
perpassam 
 
todas as escolhas e conflitos de escolhas, somam-se com o passado fundador geográfico e com os 
sonhos de cada momento por futuros melhores. Um desejo que sobrevive a invasões, destruições e 
pilhagens; que se reconstrói num caminho possível ou perde vontade de existir e sucumbe em 
ruínas. Um desejo composto por camadas ou estratos de vontades, de sonhos, frustrações, que 
constroem técnicas para satisfazê-los, mas que também são construídos pelas mesmas técnicas 
(DUARTE, 2006: 104). 
 
 As cidades compõem seus cenários, sua urbanidade, enfim suas identidades. Embora no contexto 
capitalista elas desempenhem objetivos comuns, se diferenciam por sua história, suas 
características geográficas, seu simbolismo, fundando uma cultura que se expressa na sua 
paisagem, nas relações da vida diária, e, dentre outras coisas, no tratamento dado à diferença. 
A diferença que se manifesta pela diversidade de grupos humanos que a compõe, indica que uma 
única cidade é constituída por muitas outras, pois ela não é simplesmente formada por ruas, 
avenidas, praças, um aglomerado de concreto; é sobretudo, o habitat moderno do Homo sapiens 
sapiens, e, de acordo com Morin, 
 
o mundo exterior, os seres e os objetos do ambiente, adquirem, com o Homo sapiens, uma 
segunda existência, a existência da sua presença no espírito fora da percepção empírica, sob a 
forma de uma imagem mental, análoga à imagem que forma a percepção, visto que não se trata 
senão dessa imagem relembrada. Daqui em diante todo o significante, incluindo o sinal 
convencional, transportará potencialmente a presença do significado (imagem mental) e este 
último poderá confundir-se com o referente, isto é, como o objeto empírico designado (MORIN: 
1999, 99).  
 
A imagem mental transcende o empirismo da cidade concreta, construindo e reconstruindo sua 
paisagem. As imagens que modificam e mantêm a cidade são forjadas através dos sonhos, desejos, 
das influências das imagens de lugares remotos, ao mesmo tempo em que conservam suas origens, 
tão presentes na memória. Como observa Nogueira, cada indivíduo constrói sua cidade imaginada, 
sua cidade ideal, “dentro delas as relações dão conta de todos os desejos.”  (NOGUEIRA: 1998, 
118).  
Nesse sentido, a cidade ultrapassa a geografia e a política, ela é memória, imagem, desejo, e se 
constitui a partir das experiências dos grupos e indivíduos. Lugar heterogêneo onde convivem 
diferentes mundos sociais, nos quais indivíduos concretos interagem entre si e com o ambiente, 
verdadeiras cidades invisíveis surgem como resultado das experiências de cidade, como é o caso 
do Recife dos Cegos, uma cidade que tem uma população de 146 986, 08 habitantes330, poucos 
são aqueles não-cegos capazes de enxergá-la. Para muitos ela nem existe, para outros, ela só é 
vista quando se perde a visão.  

                                            
330 Segundo dados do último censo demográfico realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, a cidade do Recife tem uma população de 1.422.905 habitantes, sendo que, 10,33% desta 
população é deficiente visual, o que corresponde a 146 986, 08 habitantes. 
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Para conhecer esta cidade é preciso, inicialmente, compreender que a cegueira do ponto de vista 
médico e educacional, é “ uma acuidade visual de 0,05 até a ausência total de percepção visual” 
(Gama: 2005:18), ela pode ser congênita ou adquirida. Segundo Steve Parker (1990) embora 
“cegueira” seja uma expressão comum, poucas pessoas são completamente cegas e incapazes de 
diferenciar entre claro e escuro. Muito mais comum “é a visão subnormal ou a deficiência visual, 
em que a vista apresenta-se embaçada, diminuída, restrita em seu campo visual ou prejudicada de 
algum modo” (PARKER: 1990, 24). 
Estudos recentes da neurociência331 sugerem certo grau de reorganização funcional nos tecidos 
do córtex visual, o que os neurocientistas chamam de plasticidade cortical. Essa plasticidade 
consiste na ativação dos neurônios do córtex visual pela função tátil, levando a crer no 
reaproveitamento das células que aparentemente não teriam nenhuma função na acuidade 
perceptiva dos cegos; pelo contrário, a sensibilidade tátil aumenta porque mais tecidos corticais 
se destinam à absorção das informações não-visuais, a exemplo do que foi observado por Oliver 
Sacks:  
 
Os trabalhos da última década mostraram a maleabilidade do córtex cerebral e a que ponto a 
maneira como o cérebro “mapeia” a imagem corporal, por exemplo, pode ser drasticamente 
reorganizada e revisada, não apenas em conseqüência de lesões e imobilizações, mas do uso 
especial ou desuso de partes individuais. Sabemos, por exemplo, que o uso constante de um dedo 
ao se ler em braille leva a uma enorme hipertrofia da representação desse dedo no córtex (SACKS: 
2006,50).  
 
É claro que o aumento da acuidade perceptiva do cego não se restringe apenas ao tato, os demais 
sentidos também se auto-organizam, como no caso da audição, olfato e da cinestesia.  Do ponto de 
vista da autopoiese, pode-se entender que o cego organiza sua percepção a partir das condições 
biológicas de que dispõe. A capacidade perceptiva esta imbricada na relação homem-meio. 
Segundo Francisco Varela e Humberto Maturana (2005) o ser vivo possui comportamentos inatos 
e aprendidos. O primeiro corresponde as estruturas geneticamente determinadas que possibilitam 
os instintos, a exemplo do ser humano, que ao nascer suga o leite na mama sem que necessite de 
uma orientação exterior. O segundo diz respeito ao conteúdo que é adquirido a partir da história 
particular das interações do ser vivo com o ambiente, ou seja, da sua ontogenia. Neste sentido com 
o incessante intercâmbio entre meio e homem, pode-se dizer então, que se estabelece, por meio da 
experiência, o fenômeno do conhecer. 
Ao refletir sobre a fenomenologia da percepção, Maurice Merleau-Ponty (2006) considera o 
conhecer como resultado da vivência do ser humano no mundo. Para ele, o mundo não constitui 
um ser puro, pois o sentido transparece na intersecção das experiências de um ser com o meio e 
com outros seres, pela engrenagem de uns com os outros. Como parte desta engrenagem se 
destaca os órgãos dos sentidos, como elos que integram o conhecer, entendendo-os, não como 
simples condutores de informações, mas como elementos que interagem com o córtex e modelam 
a aderência do percebido ao contexto, isto se faz porque eles realizam uma interface com a 
consciência.  
Para esse autor, a percepção é um ato inacabado, um mesmo objeto pode adquirir diferentes 
expressões, dependendo do observador e da maneira como este o observa. A fluidez perceptiva 
encontra na intuição o elo para a consciência, local onde ocorre a relação entre a ideação e o 

                                            
331 Esta hipótese foi explorada em um estudo recente de TEP (tomografia com emissão de pósitron). 
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percebido, ou seja, entre a transcendência da imaginação e o que é inerente ao objeto.  O 
conhecimento se efetiva então, na relação dialética entre a vivência e a imaginação. 
Gilbert Durand considera que “a consciência dispõe de duas maneiras para representar o mundo. 
Uma direta, na qual a própria coisa parece estar presente no espírito, como na percepção ou na 
simples sensação. A outra indireta quando, por esta ou por aquela razão, a coisa não pode 
apresentar-se “em carne e osso” à sensibilidade, como por exemplo, na recordação da nossa 
infância, na imaginação do planeta Marte (...). em todos estes casos de consciência indireta, o 
objeto ausente é re-presentado na consciência por uma imagem, no sentido muito lato do termo” 
(Durand: 1993:07).  
 
De certo que, para Durand, não há uma linha precisa que separe um nível do outro, ele efetua tal 
distinção para uma melhor compreensão da articulação entre objeto e a imaginação. 
Nesta articulação encontra-se o símbolo que estabelece o elo entre o mundo e o eu. Ele é 
pertencente à categoria do signo, mas não como signo arbitrário que simplesmente é utilizado para 
economizar operações mentais e remete a uma realidade significada apresentável, como por 
exemplo, uma figura que indica que é proibido fumar em determinado local. Aqui o signo é 
compreendido em seu caráter alegórico apresentando uma realidade significada dificilmente 
apresentável.  
Paul Ricoeur (1978) considera que o símbolo é cósmico, onírico e poético; destaca sua capacidade 
de envolvimento com o universo que nos cerca, sua presença nos sonhos e nas recordações. Tais 
relações também são consideradas por Jung (1977), que concebe o símbolo como algo que vai 
além do significado imediato, porque também possui um caráter inconsciente.  
Para Jung (2000), o inconsciente não diz respeito apenas à dimensão pessoal, ele também expressa 
aspectos coletivos que, segundo Pitta (2005), forjam uma espécie de 
memória da experiência da humanidade (...) O inconsciente coletivo é estruturado pelos 
arquétipos, ou seja, por disposições hereditárias. Esses arquétipos se expressam em imagens 
simbólicas coletivas, o símbolo como a explicitação da estrutura do arquétipo (Pitta:2005, 17). 
 
O símbolo, como conteúdo da estrutura arquetípica, é dinâmico e ganha significado de acordo com 
a visão de mundo existente em cada cultura. É visível nos rituais, nos mitos, na literatura, e 
estabelece a relação entre a imagem e o imaginário. Para Durand, “o imaginário – isto é, o 
conjunto de imagens e de relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens – 
nos aparece como o grande denominador fundamental onde vêm se arrumar (ranger) todos os 
procedimentos do espírito humano”. (Durand apud Pitta: 2005:15) 
 
Como procedimento do espírito humano, o imaginário é inerente à vivência do sapiens. Na 
relação da imagem-percepção, imagem-recordação, proliferam imagens que vão influenciar 
novas invenções, novos signos, etc. “No aparecimento do homem imaginário junta-se 
indissoluvelmente o homem imaginante.” (MORIN:1999:102). Na dialética entre os objetos e a 
mente humana é que vai se constituir a estética do mundo exterior.  
Para Morin (1999), a sensibilidade visual excede o objeto em si, o ato de ver vai além do simples 
olhar, porque através dele pode-se associar e  imaginar à sensibilidade estética “ultrapassa 
largamente o domínio das formas visuais e abre-se aos odores e aos perfumes, as formas sonoras 
(ritmos, músicas, canto) e a expressão corporal (dança)” (MORIN:1999: 102).  
Desta forma, a visão, como desenvolvimento primordial para apreensão das imagens, não é única. 
A sensibilidade estética se constitui na relação conjunta de todos os sentidos. A ausência de 
qualquer um deles irá provocar a mudança na relação do sujeito com o ambiente. Sem enxergar, o 
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cego, através dos demais sentidos, compõe suas imagens, e constituir uma estética do mundo em 
que vive desenvolvendo um acoplamento estrutural de acordo com a sua ontogenia. 
 A relação entre homem e o meio é responsável pela adaptação do indivíduo no seu habitat. Assim, 
falar sobre os cegos, no Recife, é considerar toda uma história de construção de um lugar que não 
foi pensado para o deficiente visual. Qualquer expectador, por mais desatento que seja logo 
percebe que esta cidade pouco acolhe esses deficientes.  É um lugar predominantemente visual, no 
qual a maioria das relações do cotidiano se transforma em viagens do olhar.  
 O Recife é uma metrópole onde se desenvolvem: ideologias, práticas sociais, exemplo de 
comportamentos, moda e diversão, e a visão termina por exercer certa primazia. Esta é exigida 
amplamente, através dos painéis de tela de pontos luminosos, dos outdoors, das placas de 
sinalização, dos seus itinerários, das vitrines, do trânsito incessante, e dos olhares que se cruzam 
entre os transeuntes. Viver nesta cidade é estar em constante comunicação visual. Por isso, a 
idéia de perdê-la é algo que causa sensação de caos. Como ocorre na ficção Ensaio sobre a 
Cegueira332, em que uma cidade é acometida por uma enfermidade que cega todos que nela 
habita. Vive-se a desordem: a comida é escassa, as ruas são tomadas por lixo, pessoas vagueiam 
sem destino e tropeçam em cadáveres espalhados pelo chão, tornando-se num ambiente 
insalubre.  Talvez o medo dos videntes de ficarem cegos, também ocorra pelo fato de viverem 
numa cultura que considera a diferença como elemento de classificação dos indivíduos. Mesmo 
após séculos, ainda conservam-se traços do etnocentrismo, percebido nos conflitos étnicos, entre 
classes, como também na noção de incapacidade do indivíduo que apresenta alguma deficiência, 
seja física ou mental.  
No caso da cegueira, segundo Lev Vigotski333, ao longo da história ela foi concebida sob três 
diferentes aspectos: a mística, a biológica e a sociopsicológica. A primeira teve início na 
antiguidade e se estabelece na concepção mítica, que concebe a cegueira como castigo. Essa 
concepção se comprova quando se observam, entre outros, os mitos de Tirésias e dos raptores de 
Oxum, que perderam a visão devido à ofensa contra uma deusa. A cegueira enquanto uma 
questão biológica surge no iluminismo e, sob a égide da ciência, passa a ser compreendida como 
uma enfermidade, que é compensada pelo desenvolvimento dos outros sentidos, em especial a 
audição e o tato. O aspecto sociopsicológico considera que há uma adaptação dos sentidos às 
estruturas psicológicas na inserção do cego na sociedade, possibilitando uma supercompensação 
da visão colocando-o como um sujeito ativo no meio social (Lioto, 2008). 
  Essas três concepções são operantes nos dias atuais, levando-me a perceber que a noção de 
cegueira termina sendo polarizada. O cego ou é inabilitado ou se apresenta como um herói porque 
supera as dificuldades impostas pela dinâmica social. Esta polaridade é percebida no cotidiano do 
Recife, uma cidade que tem um projeto arquitetônico que dar ênfase a percepção visual. Seus 
itinerários se apresentam como armadilhas materializadas nas calçadas que ora estão ocupadas 
com pedras, árvores, carros, ou são mal construídas com diferentes elevações. Nos cruzamentos 
com semáforos, que na sua maioria, não possuem sinal sonoro, é exigida certa habilidade para 
atravessá-los. Como se constata nos relatos abaixo: 
 
No sinal eu espero ouvir os passos das pessoas, quando eles se mexem na direção da travessia 
entendo que posso ir adiante. Viver nesta cidade é difícil porque além dos obstáculos das ruas, 
parece que somos invisíveis aos olhos dos outros. É raro alguém nos oferecer ajuda em meio à 

                                            
332 Obra literária de José Saramago 
333 Informação obtida no site www.outrapauta.wordpress.com – texto de Mariana Lioto. 
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desordem da cidade. As pessoas olham para a gente com preconceito, como se não fossemos 
capazes de fazer algo, não somos incapazes, apenas fazemos as coisas de um jeito diferente. 334 
 
Não somos excluídos somente no que se refere às ruas, nesta cidade é difícil ir ao shopping, a um 
supermercado, primeiro porque não podemos ler os preços eles não são em braille, e também os 
corredores são cheio de coisas e fica difícil para transitarmos.”335 
 
As pessoas dessa cidade parecem que não pensa que a gente existe, colocam carros nas calçadas 
e quando vamos passar fica gritando: olha o carro! olha o carro! parece até que eu até estou 
vendo o carro na minha frente. O pior é que eles sabem que por ali passam muitos cegos, afinal é 
o caminho para a nossa associação.336 
 
É difícil demais andar na cidade, muitas são as calçadas que estão danificadas, cheias de buracos, 
se é ruim nos dias de sol, imagine na chuva, aí é que não tem condições é lama para todo lado, 
além do perigo de cairmos em bocas de lobo, de esgoto que ficam sem tampa.337     
 
Ao ouvir esses depoimentos e transitando na Rua Paissandu, esquina com a Av. Agamenon 
Magalhães, com um incessante trânsito, em meio a calçadas estreitas, cheias de buracos, com 
árvores plantadas no seu centro, tentei cegar-me e compartilhar das experiências vividas pelos 
cegos. É claro que o meu acoplamento estrutural com a cidade se constitui de maneira 
diferenciada do deficiente visual, minhas práticas são costumeiramente guiadas pela visão, 
assim, fui dominada pela vertigem338 quando sentir que me encontrava caminhando em pontos 
suspensos no vazio. Encontrando-me no meio do nada, suava frio, fui tomada pelo medo que se 
misturava com revolta de conviver tanto tempo em um lugar e não ter a sensibilidade de perceber 
o quando a cidade se transforma em esfinge devorando os cegos que forem incapazes de decifrar 
seus enigmas.   
 Em meio à vertigem pude então sentir que tais enigmas vão sendo decifrados e a Cidade 
dos Cegos começa a ganhar forma, ela não é apenas caos. Como ocorre  no “Pays des Aveugles”, 
lugar criado na imaginação de Hebert Wells (2000). Sua população foi vítima de uma epidemia 
que deixou todos cegos, geração uma após outra, continuam sem enxergar, mas isto não impediu 
de viverem normalmente. As casas são construídas de modo organizado, as ruas são 
pavimentadas de pedras, há um sistema de irrigação bem desenvolvido, rebanhos e muitas 
pastagens. A cegueira não é um limite neste lugar.   
Assim também é o Recife dos Cegos, uma cidade que pode se apresentar como borrão, um lugar 
invisível para muitos que enxergam, mas com a persistência e a organização dos cegos e não-
cegos que compartilham esta cidade, a transforma em realidade. Hoje, o Recife, já promove 
espetáculos de atores cegos; abriga campeonatos esportivos (goalbal e futsal para deficientes 
visuais); faz valer a legislação federal de inclusão do deficiente, intimado parques da cidade a se 
adaptarem as necessidades desses atores; há escolas públicas que ensinam o sistema braille; as 

                                            
334 Narrativa de  Wallace, cego de um olho e outro tem apenas 20% da capacidade de visão.   
335 Discurso de Marília, cega desde a infância.  
336 Narrativa de Simone, tem apenas 25% da visão em um olho e não enxerga pelo outro. 
337 Discurso de Eulália tem 5% de visão. 
338 Vertigem no sentido de vertigo, não-ilusão (...) Se for verdade que não encontramos verdade sobre o 

mundo naquilo que vemos, ouvimos e sentimos dele numa postura perceptiva passiva primordial, mas que 
precisamos imaginá-lo além dos testemunhos sensoriais e lê-lo como escrita cifrada, então é próprio dessa verdade 
provocar vertigem quando refletimos sobre ela. (SLOTERDIJK: 1992,61) 
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Agências dos Correios efetuam a tradução de cartas para este sistema e vice-versa339; tem jornal 
escrito em braille; desenvolvimento de software para cegos que possibilitam o acesso a internet, 
e a outros programas de computador; relógios sonoros; e extratos de pagamentos, a exemplo da 
nota fiscal de consumo de energia que já se pode receber em Braille. Essas conquistas ainda são 
tênues, mas, segundo Antônio Muniz:  “quando leio a conta de luz em Braille me sinto um 
cidadão de verdade (...) não imagina o que é você ser autônomo”340. 
 Nos últimos anos também tem aumentado a procura por cursos de tiflologia por pessoas não-
cegas, o motivo deste fenômeno, talvez seja por causa das mudanças que estão sendo 
implementadas na escola pública, de acolher, na mesma sala de aula, alunos com ou sem 
deficiência, ou simplesmente porque  aumenta o número de pessoas  interessadas em aprender a 
lidar com as necessidades desses sujeitos.  
Desta forma, pensar na Cidade dos Cegos não é caminhar em pontos suspensos no vazio, mas 
perceber possibilidades diferentes de estar no mundo. Faz pouco tempo que desembarquei neste 
lugar, ainda me encontro em vertigem neste universo estranho, desejando conhecer seus mistérios, 
sua ordem, o seu caos. Buscando compreender um ambiente tão próximo e ao mesmo tempo 
enigmático.  É pouco o contato que tenho com esta cidade, penso que permanecendo, outras idéias 
surgirão, afinal, a experiência possibilita a mudança na compreensão daquilo que está a nossa 
volta, favorecendo múltiplas maneiras de reconhecer um lugar, como diz Calvino (...) “a cidade de 
quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é aprisionado e não sai mais dali; uma é a cidade 
à qual se chega pela primeira vez (...) cada uma merece o nome diferente...” (Calvino: 1999, 115) 
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O envolvimento das ciências tradicionais no desenvolvimento do mundo 
secularizado. 

Alba Maranhão (Faculdade Guararapes/FACIG) 
 

A velocidade com que as sociedades modernas se desenvolvem, crescem, contribui para 
que ocorram grandes transformações em todos os setores da vida do homem, as instituições 
tradicionais perdem a sua hegemonia e novas instituições vão surgindo, o efêmero, a 
fragmentação, o descontínuo, o caótico são características marcantes nessa pós-modernidade. E 
assim, o indivíduo é obrigado no decorrer a sua vida se adaptar a esse caos social. 

Para David Harvey (2005), são nesses momentos que é impossível deixar de invocar o 
tempo do mito, dos deuses.   

Contudo é bom lembrar que esta situação não é só uma conseqüência dos acontecimentos 
contemporâneos. O homem renascentista ao perder o paraíso da idade da fé, deixa de ser o 
homem ambivalente da Idade Média, meio anjo, meio homem, passando a ser um homem 
inteiro, uma criatura presa a terra, perdendo então a possibilidade de transcender suas limitações 
terrestres, valorizando assim o quantitativo em vez do qualitativo [....] (Titus Burckardt), 
segundo esse autor:  

 
[...] a renascença, [...] deu uma nova concepção do homem e a partir daí tornou 
antropomórfica, num certo sentido, toda forma de conhecimento incluindo a 
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ciência. Transformou na própria verdade a visão  do "homem caído’’, a renascença 
tirou o mais que pode todo critério de conhecimento intelectual. Dessa maneira a 
ciência foi apenas aquilo que a mente pudesse apreender e explicar. Não houve 
condições de prestar-se à função de transcender o próprio mental através do poder 
do simbolismo  (opcit, 1974:49). 

 
Porém, mesmo com tudo isso, tem-se verificado que a tradição, as ciências tradicionais 

continuam presentes nesse mundo secularizado, apenas os conceitos, isto é, as formas vão se 
readaptando ao mundo moderno e a essência da Tradição não é atingida, por exemplo: as 
cantigas. Entre as ciências tradicionais podemos citar a ciência Cosmológica, uma ciência 
sagrada, metafísica que se une à revelação formando um todo, a essência dessa união torna-se 
cheia de significados.  

 
A cosmologia é uma ciência que trata de todas as ordens de realidade formal, da 
qual a ordem material é apenas um aspecto. É uma ciência sagrada que se destina a 
ligar-se à revelação e à doutrina metafísica, em cujo seio, por si só, torna-se eficaz e 
plena de significado (Nasr 1968, p.25).  
 

Assim, é através da metafísica que podemos transcender ou como diz Eliade o ganz 
andere, a transcendência revela-se pela simples tomada de consciência da altura infinita (Mircea 
Eliade 1996:100). Para René Guénon (1962, p.79) a metafísica constitui o essencial e tudo mais 
é conseqüência dela.   
           A ciência cosmológica partiu da cultura dos mesopotamios, pregava que o mundo humano 
está inserido numa ordem cósmica e esta abrange o universo inteiro, assim tudo que ocorre na 
terra tem uma ligação com o cosmo, existindo então uma correspondência entre os dois planos. 
Porém Peter Berger (1985) discorda dessa teoria, pois, para ele, se houvesse essa 
correspondência os homens não cometeriam tantas faltas. Só que, ao que parece, Berger olha 
essa teoria sem aprofundar o simbolismo da questão, é como diz Burkhardt: 

      
 Si las antigas cosmogonías parecen infantiles e ingenuas cuando las tomamos 
literalmente y no en su simbolismo – lo que significa no comprenderlas -, las teorias 
modernas sobre el origem del mundo son, por demás, simplesmente absurdas, no ya 
por su formulación matemáticas, sino por la ingenuidad com que sus autores se 
constituyen en testigos imparciales del fenómeno cósmico. A pesar de su 
convicción, expresamente profesada y tácitamente presupuesta, de que el próprio 
espíritu humano no es sino un producto de tal fenómeno, si fuera ello cierto. Cual 
sería, entonces, la relación entre esa nebulosa primordial de cuyo torbellino material 
se quería hacer derivas el mundo, la vida y el hombre, y esse pequeño espejo mental 
que se pierde en conjeturas – no outra cosa sería la inteligencia para los científicos -
, seguro de encontrar en sí mismo la lógica de las cosas? Como puede el efecto ser 
juez de su propia causa? Si en la naturaleza existen leyes constantes – las leyes de la 
causalidad, del número, del espacio y del tiempo – y si algo en nosotros mismo 
tiene derecho a decir: esto es verdadero, aquello es falso, quién garantiza la verdad: 
el ogjeto o el sujeto conocedor? Acaso nuestro espíritu no es más que espuma sobre 
las olas del océano cósmico, o existe en su fondo un testigo intemporal de la 
realidad (Titus Burkhardt, s/ano:45). 
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De acordo com a tradição as coisas verdadeiras não evoluem como o amor, a paz etc. 
Elas estão sempre presentes em todas as épocas, em todos os tempos, a verdade existe 
independentemente de nós, plena de símbolos e significados, nós temos apenas que descobri-la e 
entender esses símbolos, e os seus significados.  

Nesse sentido, a ciência cosmológica ao propor essa interligação ela se fundamenta em 
varias outras ciência que a compõe, e que lhe dão o suporte para demonstrar como essa 
correspondência pode ser entendida e aplicada no cotidiano do homem, como é o caso da 
Astrologia Tradicional, esta que nos relata uma história cuja linguagem vem da tradição oriental, 
seu simbolismo cheio de significados apontam uma correspondência, uma interligação do 
microcosmo humano e o macrocosmo (universo).       

  
Na visão de Amâncio Friaça a astrologia: 

 
Esse corpo de conhecimento, de origem babilônica, encontrou lugar na Grécia, 
entre os árabes e era quase universalmente aceito na Europa medieval. O seu 
conceito fundamental que os corpos celestes, em seus movimentos, influenciam os 
corpos e ações dos homens (Friaça, 1999:172). 

      
Para Luís R. Vilhena: 

           
A astrologia pode ser definida como a arte divinatória que postula a existência de 
uma relação entre os movimentos celestes e tudo aquilo que ocorre na Terra, 
possuindo um sistema de classificações que lhe permite atribuir determinados 
significados a cada um desses movimentos, além de um conjunto de técnicas que 
estabelecem os procedimentos adequados para interpretá-los (Vilhena, 1990:15). 

 
Na visão de Patrice Guinard:  

 
L’astrologie existe, non parce qu’on rencontre encore des partisants de pratiques 
horoscopiques, mais parce que la connaissance astrale est une forme particulière du 
savoir, issue de la trimensionnalité du réel et de la diversité irréductible des 
dispositions cognitives de l’esprit humain (Guinard, 1998:01).  

   
Corroborando esse pensamento, Marianne Verneuil (1977:20) diz que: A Astrologia é de 

modo geral a disciplina de descoberta do estudo e da utilidade das relações constantes que 
existiriam entre o estado e os movimentos celestes e dos acontecimentos, ou processos terrestres. 
Para Hutin, a astrologia restitui toda a sua significação última à Divindade e ao mundo (Hutin, 
1977:40). Pois, os astrólogos se interessam pela influência dos corpos celestes nas formas 
terrestres de vida, diferente dos astrônomos que se preocupam em conhecer a natureza desses 
corpos independente de sua interação com os seres humanos. Segundo Tomás de Aquino a 
disposição do corpo humano está sujeita aos corpos celestes e estes influenciam indiretamente o 
nosso intelecto, deste modo como os médicos estabelecem a saúde mental pela constituição 
física, também o astrólogo o pode diagnosticar pelos movimentos dos astros, ao serem estes 
causa daquela formação. Enfatizando Aquino cita Ptolomeu que diz: [....] quando Mercúrio se 
encontra em uma das moradas de Saturno dá inteligência, tornando-a capaz de penetrar no 
conhecimento das coisas [...] (Aquino,19996:533). 
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Enfatizando esse pensamento Amâncio Friaça diz que: O preceito fundamental da 
astrologia é: que os corpos celestes, em seus movimentos, influenciam os corpos e ações dos 
homens (Friaça,1999:172). 

 
Para Jacob Bohème:  

 
A astrologia trata: I. das forças da Natureza, das estrelas e dos elementos; II de 
como todas as criaturas provieram dessas forças; III. De como essas mesmas forças 
estimulam, governam e agem em todas as coisas; IV. De como por meio delas o 
mal e o bem agem no homem e nos animais; V. de onde vem que o mal e o bem 
estejam neste mundo [material temporal] e o governam; VI. E de como os reinos do 
céu e do inferno subsistem nele. Embora ele não só reconheça, mas afirme que de 
fato o curso e as conjunções das estrelas e dos planetas têm poderosa influência 
sobre tudo o que ocorre neste mundo material temporal, inclusive sobre os homens, 
e que os astrólogos de fato penetram profundamente no conhecimento dessas 
influências....(Boehme, 1998:455).                 

              
Na astrologia segundo Michel Maffesoli  existe: 

 
[...] uma intenção ética inegável, que transgride a habitual interpretação 
individualista desse modo de conhecimento. O microcosmo humano é assim 
compreendido como estando aninhado no macrocosmo em seu todo. Ficando bem 
entendido que cada uma das casas astrológicas é capaz de acolher uma 
multiplicidade de indivíduos (Maffesoli, 1996:105). 

 
Segundo Edgar Morin (1972, p. 111) a astrologia é transclassista: penetra em todas as 

camadas da sociedade e ignora a noção de classe social. 
 
Para Luc Benoist (s/ano 56) a astrologia não determina a vida do ser humano, seu 

destino, ela não faz mais que exprimi-lo pelo estado do cosmo na ocasião de seu nascimento, em 
virtude da harmonia que existe a qualquer momento entre todos os planos do mundo, sem o que 
este não poderia subsistir. Para Benoist o próprio homem é o único responsável pelas suas 
atitudes e os astros são sinais legíveis que ajudam o homem a se orientar. A cada instante o 
mundo está em equilíbrio, o que legitima uma relação analógica entre o microcosmo e o 
macrocosmo.  

Enfatizando esse pensamento Platão (s/ano, p.250) diz que o homem deve seguir um 
modelo que o conduza a uma integração do microcosmo e macrocosmo levando assim o 
indivíduo a um bem-estar com ele mesmo e com o ambiente em que vive, que  é:  

 
En efecto, de todas las disertaciones que actualmente cabe hacer del mundo, o  
modelo da ordem e da harmonia do universo para alcançar a felicidade e a virtude”. 
Para ele :nunguma podría haberse hecho nunca se los hombres jamás hubieram 
visto ni los astros, ni el Sol ni el Cielo (......) Deus indentou e deu-nos a vista a fim 
de que, contemplando as revoluções da inteligência no céu, as apliquemos às 
revoluções do nosso próprio pensamento que apesar de desordenadas, são parentes 
da revoluções imperturbáveis do céu, e para que tendo estudado a fundo estes 
movimentos celestes e participando na retidão natural dos raciocínios, e imitando 
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Os movimentos absolutamente invariáveis da divindade possamos estabilizar os 
nossos, que estão sujeitos à aberração (op.cit. 273).             

 
           Na visão de São Tomás de Aquino (1996, LXXXIII / 528), os astros não determinam a 
vida do ser humano, eles a influenciam, quem determina é Deus, os corpos celestes são veículos 
de Deus.  

 
A disposição do corpo humano está sujeita aos corpos celestes. E estes influenciam 
indiretamente no bom conhecimento intelectivo, deste modo como os médicos 
diagnosticam a saúde mental pela constituição física, o astrólogo também o pode 
pelos movimentos. A observação mesmo rudimentar do firmamento revela a 
existência de leis precisas que regem o movimento dos coros que nele se deslocam; 
segundo a astrologia, estas leis da abóbada celestes teriam, assim, uma repercussão 
precisa, certa, revelada de natureza e do curso dos diversos acontecimentos 
terrestres (Hutin s/ano.20 / 21). 

               
Desse modo, os astros são sinais que exercem uma influência na vida do ser humano, 

cabe ao homem utilizar o seu livre-arbítrio, e querer saber fazer a leitura do universo e entender o 
que ele quer de sua vida.  

Nesse sentido, segundo Ibn Arabi, a astrologia deve a sua forma ao hermetismo 
alexandrino:  

[....] no es, pues, ni islámica ni cristiana en su esencia y, por lo demás, no podría 
encontrar un lugar en la perspectiva religiosa de las tradiciones monoteístas, dado 
que esta perspectiva insiste en la responsabilidad del individuo ante su Creador y, 
por esto, evita todo lo que podría velar esta relación por la consideración de causas 
internedias No obstante, si la astrología há podido ser integrada en el esoterismo 
cristiano y en el musulmán, es porque perpetuba, transmitida por el hermetismo, 
ciertos aspectos de un simbolismo muy primordial; la penetración contemplativa del 
ambiente cósmico y la identificación espontánea de las apariencias – consyantes y 
rítmicas – del mundo sensible com sus prototipos eternos corresponde, en efecto, a 
uma mentalidad todavía primitiva en el sentido proprio y positivo de este término. 
Esta primordialidad implícita del simbolismo astrológico se aviva en contacto com 
la espiritualidad, directa y universal, de un esoterismo vivo, como se ilumina el 
centelleo de una piedra preciosa cuando se expone a los rayos de una luz  
(Arabi1982: 09). 

              
Dessa maneira, tudo nos mostra que a astrologia tem condições de ajudar o ser humano a 

fazer essa leitura do universo, para isso ela possui um sistema de classificação própria, utilizando 
os cálculos matemáticos e verificando os ciclos dos astros, do sol, relacionando-os com as etapas 
da vida do ser humano, mostrando então, se o indivíduo está funcionando como deveria, e para 
isso o astrólogo elabora a carta do céu ou o mapa do céu do indivíduo tomando como o ponto 
central o lugar do nascimento dele.  

A astrologia tradicional contém uma sabedoria implícita, e a natureza desse saber leva a 
astrologia a ir mais além do que asa ciências modernas, que se limita a um pensamento 
etnocêntrico, isto é, acham-se como as únicas capazes de legitimar os fatos.  

Segundo Gilbert Durand (1984), as ciências do homem voltaram a encontrar verdades 
que eram veiculadas pelo hermetismo, uma corrente marginalizada durante a história do 
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ocidente. Hermetismo este que implica ao mesmo tempo que toda linguagem seja divinatória, 
isto é, que seja mesocosmo, lugar tríplice intermediário entre o Cosmo do locutor, o Cosmo dos 
destinatário, mas sobretudo o Cosmo do significado.  

Dessa maneira, para Durand as artes divinatórias propriamente ditas poderiam ser os 
modelos de toda linguagem expressiva. Essas artes repousam no princípio da similitude que 
estabelece uma correspondência morfológica entre um conjunto de significantes não arbitrário e 
um conjunto de significados. Enfatizando seu pensamento Durand cita como exemplo a 
astrologia, pois ela estabelece o princípio da similitude, autêntico princípio mesocosmo, isto é, 
distribui figuras e símbolos divinatórios entre o microcosmo e macrocosmo. 

Este princípio da similitude é representado como a sincronicidade colocada por Jung, esse 
autor define o mesocosmo sincrônico como princípio de relação causal, ou coincidências 
significativas, muito fortes numinosas se não arquetípicas. A astrologia para Jung consiste em 
configurações simbólicas, tal como o inconsciente coletivo de que a psicologia se ocupa. Os 
planetas são deuses-simbolos dos poderes do inconsciente. Assim, o mesocosmo sincrônico 
parece ser a linguagem da astrologia, linguagem esta que não é determinista. 

Neste sentido, apesar de todo desenvolvimento do mundo contemporâneo, a astrologia 
tradicional continua presente envolvendo o homem e o universo, contribuindo assim para uma 
integração maior entre esse microcosmo (o homem) e o macrocosmo  
(o mundo). Desse modo, como diz Durand (1984, p. 229): É preciso retomar a longa marcha da 
nossa civilização sem vagabundear e sem mancar. Para isso é preciso unir a memória da nossa 
cultura com a intuição das nossas ciências mais avançadas.[...]  Precisamos juntar a ciência da 
nossa modernidade mais moderna com o saber tradicional. 

Corroborando com essa proposta Edgar Morin (2000) propõe um pensamento mais aberto 
e humilde dos cientistas, uma visão de mundo onde possa se conscientizar que tudo está 
relacionado, interligado, pois através dessa conscientização segundo esse autor, possibilita a 
criação de teorias que podem contribuir para o enriquecimento do mundo científico. 
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Sobre Buscas e Sentidos. Viajando pelo Couchsurfing Project  
 

Ana Flávia Andrade de Figueiredo (UFPE) 
 
Introdução: 
Presente naquele que chamamos de ciberespaço, o Couchsurfing Project é uma rede de viajantes 
que encontra em um veículo mundial de comunicação – Internet – espaço para permuta de 
informações e contatos que facilitem a viagem dos integrantes por todo o mundo. Tendo iniciado 
suas atividades, o Projeto fechou seu primeiro ano de funcionamento com 6.373 e atualmente 
possui 676.416 membros; no Brasil são 14.756. São 1.203 línguas representadas, sendo a mais 
falada o inglês com 83,8% e o português, em sexto lugar, é falado por 6,5% de seus integrantes. 
Importante salientar que o inglês é a língua quase que padrão do site, apesar de que seu conteúdo 
pode ser acessado em diversas línguas como resultado do esforço de voluntários. Os membros de 
Recife, falam em média três línguas (contando com o português) e procuram preencher seus 
perfis e escrever nos grupos de discussão e chats (salas de bate-papo) na língua inglesa. A média 
de idade dos membros da rede gira em torno de 27 anos, mas 14.560 possuem entre 50 e 59 anos 
e 5.049 já possuem mais de 60 anos341.  
O crescimento veloz de inscrições no site não causa surpresa em muitos. Ao longo das últimas 
décadas, redes de viajantes que possuem a relação de hospedagem como ponto focal têm ganho 
reportagens em jornais e comentários em diversos blogs e páginas na internet ao redor do 
mundo.  A rede mundial de computadores, neste contexto, torna-se ferramenta e espaço de 
expressão destas novas identidades que se deseja projetar, desta nova forma de sociabilidade que 
segundo André Lemos (2007), pesquisador da Cibercultura, 

 
“...vai se estabelecer como um politeísmo de valores onde nós vivenciamos 
diversos papéis, a partir da produção de máscaras de nós mesmos, agindo 
numa verdadeira "teatralidade quotidiana". É no cotidiano, locus desta prática, 
que nós podemos "ex-ister" (ser, no sentido de "sair de si"), sem sucumbir aos 
imperativos de uma moral ou de uma racionalidade implacável. (LEMOS:99)  

 

                                            
341 http://www.couchsurfing.com/statistics.html. Acesso em 23 de julho de 2008. 
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O CouchSurfing não está preso ao ambiente da internet, as manifestações que a ele são 
relacionadas ultrapassam as fronteiras deste espaço. A internet não implica por si o isolamento 
de seu utilizador. Enquanto rede social, um pensamento que nos apropriamos de Niklas 
Luhmann (apud Fritjof Capra 2008:23), o CouchSurfing, assim como uma rede biológica, é 
autogenerativo, mas o que gera é imaterial. São ciclos múltiplos de retroalimentação que 
produzem um sistema compartilhado de crenças, valores, idéias – “um contexto comum de 
sentido, também conhecido como cultura (...)” (CAPRA, 2008:23).   

Em nossa sociedade contemporânea, segundo Maffesoli, o não institucional e o tribal se 
sobressaem quanto à representação de uma cultura. Visto que as instituições já não são nem 
contestadas nem defendidas, o que emerge são fragmentos, verdadeiros nichos, cuja estrutura se 
apresenta a partir de aspectos como ajuda mútua, compartição dos sentimentos e ambiente 
afetuoso. (...) “E podemos supor que essa fragmentação da vida social seja convocada a se 
desenvolver de maneira exponencial (...) sem um centro preciso e sem periferias discerníveis”. 
(MAFFESOLI, 2004:24).  

Contudo, como conseqüência, podemos observar nesta nossa sociedade uma 
transfiguração das ideologias, defendidas através de pequenos relatos específicos apropriados, 
característicos, à tribo do qual parte. Os grandes relatos, os ideais defendidos universalmente 
limitam-se agora a um determinado grupo. As conseqüências de uma extremada particularização 
caracterizam-se por uma despolitização e pela cegueira quanto aos elementos universais da 
humanidade. A singularização da diferença e a ausência da comunicação na diversidade asfixia e 
mata o singular. (ALMEIDA, 2003). É pelo questionamento (de uma lei social como das 
próprias normas individuais) que uma sociedade gera os germes de sua autonomia. 
(CASTORIADIS: 69).   

Percebo em algumas entrevistas realizadas com membros de Recife, que ao longo de 
muitas viagens, os indivíduos quando chamados a refletir sobre as diferenças entre pensamentos 
a partir de diferentes culturas, logo expõem: 

 
“quando você lida com diferenças culturais, você vê os problemas que 
são pertinentes, que não é um problema seu, é um problema da espécie 
humana, (...). Então você começa a ver que, lógico, existe coisas 
pertinentes à sua cultura, mas existem coisas pertinentes à espécie 
humana...” (Karina Galindo, embaixadora voluntária do site em Recife 
em entrevista concedida em sua casa em janeiro de 2008). 
 

 Há, de certo modo, em nossa contemporaneidade globalizada uma singularização da diferença 
como nos aponta Almeida, por outro lado há uma tentativa e busca constante do grupo aqui 
pesquisado de promover uma comunicação nesta diversidade, ao menos de culturas. Assim, ao 
longo deste trabalho buscou-se apreender um sentido comum, formador da identidade dos 
indivíduos como membros de uma instituição imaginária, de modo a identificar visões de 
mundo forjadas.   
 A missão que perdurou no site até o crash (colapso) em 2006 foi: “showing that the 
world is smaller than you think”. A versão CouchSurfing 1.0 objetivava mostrar que o mundo 
era menor do que pensávamos, mas o crash ocorrido no sistema do Couchsurfing, então com 
cerca de 90.000 membros, ocasionou muitas dúvidas quanto à continuidade do projeto. A perda 
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de dados importantes gerou o que nas palavras da Nomadic Ambassador342 Andréa (Dea 
Sunshine):  

 
“o crash foi uma loucura, foi uma tristeza enorme. A gente achou mesmo que o projeto tinha se 
acabado e foi muita luta, muito trabalho, muita dedicação pra fazer tudo de novo e muito amor à 
idéia mesmo. As pessoas se juntaram e resolveram fazer diferença, por isso que a missão mudou 
pra: change the world, once couch at time” (entrevista concedida via Messenger em 18 de agosto 
de 2008). 

 

Já a missão que neste momento está sendo repensada através de um grupo de discussão do site 
criado por ocasião do encontro internacional do CouchSurfing (The Collective Participants) de 
Montreal – Canadá em 2006 ainda se apresenta da seguinte forma: 

“Participate in Creating a Better World, One Couch at a 

Time”343  

 Seguida de uma breve explanação: 

CouchSurfing seeks to internationally network people and 
places, create educational exchanges, raise collective 
consciousness, spread tolerance and facilitate cultural 

understanding. As a community we strive to do our individual 
and collective parts to make the world a better place, and we 

believe that the surfing of couches is a means to accomplish 
this goal. CouchSurfing is not about the furniture, not just 
about finding free accommodations around the world; it's about 

making connections worldwide. We make the world a better 
place by opening our homes, our hearts, and our lives. We 

open our minds and welcome the knowledge that cultural 
exchange makes available. We create deep and meaningful 
connections that cross oceans, continents and cultures. 

CouchSurfing wants to change not only the way we 
travel, but how we relate to the world!344 (grifo nosso). 

                                            
342 Ambassador Nomadic = Embaixadora Nômade. Os embaixadores são responsáveis por difundir a 

proposta do CouchSurfing. Mais à frente trataremos especificamente deste tema. 
343 Tradução: Participar na Criação de um Mundo Melhor. Acesso em 23 de julho de 2008. 
344 Tradução: CouchSurfing visa criar uma rede internacional de pessoas e lugares, criar intercâmbios 

educativos, elevar consciência coletiva, a tolerância e facilitar a compreensão cultural. Como uma comunidade, nós 
nos esforçamos para fazer a nossa parte individual e coletiva, a fim de tornar o mundo um lugar melhor, e estamos 
convencidos de que o surf de leitos é um meio para conseguir este objetivo. CouchSurfing não tem a ver com o 
mobiliário, e não apenas quanto à possibilidade de encontrar alojamento gratuito em todo o mundo, é sobre como 
fazer ligações em todo o mundo. Nós tornamos o mundo um lugar melhor, abrindo as nossas casas, nossos corações, 
e as nossas vidas. Nós abrimos nossas mentes e damos boas vindas ao conhecimento do que o intercâmbio cultural 
torna disponível. Nós criamos conexões profundas e significativas que atravessam oceanos, continentes e culturas. 
CouchSurfing pretende alterar não só a nossa forma de viajar, mas como nos relacionamos com o mundo! 

 



 528

 Na missão, destaca-se o fato de que como comunidade, há o esforço individual e coletivo 
na transformação do mundo em um lugar melhor. Michel Maffesoli, em seu livro Sobre o 
Nomadismo trata desta característica pós-moderna em que “o dinamismo e a espontaneidade do 
nomadismo estão justamente em desprezar fronteiras (nacionais, civilizacionais, ideológicas, 
religiosas) e viver concretamente alguma coisa de universal” (2001: 70). Na missão do grupo e 
em vários outros pontos de análise de conteúdo do site podemos verificar esta forte projeção de 
ser, de buscar-se universal.  
 Mudança de vida, de visão, a vivência de diferentes culturas e o contato que atravessa 
oceanos, continentes e culturas, além desta relação cíclica de continuidade (nos últimos grifos 
das palavras do fundador Casey Fenton) são temas que tornaram-se recorrentes ao longo de toda 
a pesquisa.  
 

Política de Segurança 

No último mês de agosto (2008), os administradores do site retiraram a opção “Contact Method” 
do espaço que trata da disponibilidade de sofás (fim do lado esquerdo da Figura 2) alegando que 
por motivos de segurança os membros deveriam se contatar através do site primeiramente e não 
por telefone ou endereços de email.  
Em relação à privacidade, o membro pode selecionar quem pode ver seu perfil, por exemplo, se 
apenas por membros associados ao Couchsurfing ou por membros com perfis completos, quais 
partes de informações pessoais você irá ocultar e ainda se outros membros podem visualizar seu 
status online. Todas essas configurações podem ser alteradas editando o perfil na seção Privacy a 
qualquer momento. 
Utilizando o sistema de referências postadas por hosts ou guests e da quantidade e perfil de seus 
amigos (que obrigatoriamente têm que explicitar quão próximo ou desde quando o conhece) o 
membro pode sentir-se mais seguro em relação àquele que irá receber ou que irá o hospedar, 
visto que os amigos e antigos hosts/guests de certo modo estão atestando que aquele membro é 
confiável, divertido, calmo, extrovertido, entre outras características comumente relacionadas.   
   Além desses elementos, no quesito segurança ainda há a estratégia de Vouched 
(verificação) em três níveis. No primeiro insere-se seu nome e endereço completo no sistema, 
mas outros usuários não têm acesso a esta informação. Em um segundo momento pede-se que 
você verifique mais uma vez se o seu nome está posto como em seu cartão de crédito e no último 
passo, uma quantia que varia de país para país, baseada em sua escala econômica (no Brasil 
custa $12.96) é solicitada. Se o usuário não possuir a quantia, mas desejar ser verificado existe a 
possibilidade de contatar os administradores voluntários do site para que estes avaliem a questão. 
Em seguida, para se checar o endereço é enviada uma carta via serviço postal. A carta contém 
um código que deve ser inserido no site para o sistema aceitar que seu endereço foi checado. No 
Recife, entre 278 integrantes, 13 membros contribuíram ou contribuem com o site em forma de 
doação monetária.    

Verification:  Este ícone significa que o membro foi verificado em nível 3. 

Vouching:  Esse ícone indica que o membro tem sido certificado e isto apenas pode ser 
feito por um outro membro já atestado ao menos três vezes. Quando alguém é certificado 
significa que possui um elevado nível de confiabilidade dentro da comunidade. É obrigatório 
também que as pessoas se conheçam pessoalmente.  
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Os administradores defendem que pelo tempo e custo da checagem de fato faz-se 
necessário pedir a contribuição. “Ajude-nos a ajudar você!” o argumento é seguido da lembrança 
de que como membro, além de ter tido fantásticas experiências, talvez tenha salvo algum 
dinheiro em hospedagem e outros custos de viagem. Desse modo, os administradores solicitam 
que o membro considere contribuir para que a organização continue em funcionamento. “... 
ajude-nos a continuar a construir um mundo melhor, um sofá por vez”. 
(HTTP://couchsurfing.com/donate.html. Acesso em 23 de julho de 2008). 

 
E, ainda, lembram que como o CouchSurfing é uma organização sem fins lucrativos 

 
“You do not need to be vouched for or verified to use CouchSurfing.com. We 
encourage you to sign up, host, surf, & partake in our community. As time 
progresses, we hope that you will get more involved through becoming vouched 
for and/or verified and volunteering, to help strengthen the community!”(Você 
não precisa ser atestado ou verificado para usar o CouchSurfing.com. Nós o 
encorajamos a tornar-se membro, hospedar, “surfar”, e compartilhar em nossa 
comunidade. Com o tempo, nós esperamos que você fique mais envolvido 
tornando-se atestado por e/ou verificado e voluntariando, para ajudar o 
desenvolvimento da comunidade”).  (grifo nosso). 
 

Sobre Buscas e Sentidos: breve análise 
 

Após um percurso de cerca 18 meses entre familiarização com o site, seu conteúdo, 
ferramentas tecnológicas, conversas informais, entrevistas, acolhimentos... construímos um 
arcabouço das concepções e sentimentos envoltos tanto nas narrativas do CouchSurfing, como 
principalmente nas dos integrantes entrevistados. Desse modo, pudemos identificar recorrências 
temáticas, um conjunto de símbolos e arquétipos que nos levaram a ouvir diante do texto um 
mito que há muito repousa nos relatos de viajantes de todo o mundo, o mito do Graal. 

 
Os textos que se referem ao Graal escritos nos séculos XII e XIII d.c., no mais das vezes, 

versões e adaptações de produções, remontam, provavelmente, aos séculos VI, VII e VII d.c.345 
Algumas versões tratam da condição de transformação de sua forma, da dificuldade de 
encontrar o Castelo-Templo e de sua relação com um lugar santo, microcosmo sagrado e 
completo (DURAND, 2002:246). Foi e é tido como fonte de sabedoria, inspiração e iluminação 
interna, da descoberta da maior e melhor essência existente em todo ser humano 
(ALVARENGA, 2008). 

A condição de transformação da forma é própria das mudanças relatadas pelos 
integrantes, o conhecimento adquirido através das experiências possibilitadas pelo Projeto é a 
metamorfose ansiada por todos. A dificuldade de encontrar “o palácio” remonta ao simbolismo 
da ponte já mencionado anteriormente, às dificuldades enfrentadas no convívio íntimo entre 
pessoas antes desconhecidas e ao próprio enigma da condição humana sobre o que se busca e 
para quê se busca. Os integrantes do Couchsurfing travam uma aventura por conhecimento, por 
compreensão, pelas origens das coisas. Em entrevistas e depoimentos postados no site, o desejo 
por compreender o ser humano e o mundo em que se vive corresponde a uma esperança por 
encontrar o que há de melhor essência existente em todo ser humano.       

                                            
345 BARROS, 1994:13 apud ALVARENGA, 2008:13. 
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Esta busca, embora individual, se dá necessariamente com a presença do outro. O 
encontro simbólico da pessoa com o Outro produz tanto a mortificação quanto a alegria da 
transformação. O sentimento sentido e sofrido configura o momento da morte simbólica do Eu 
solitário para o Eu solidário e, por escolha, da saída da impessoalidade para a imparidade do ser 
integrado eu-outro. (ALVARENGA, 2008:32). Captar o Cálice Sagrado em sua plenitude 
demanda pureza de alma adquirida através de intensa preparação espiritual - que aqui pode ser 
configurada no exercício da aceitação e do acolhimento.  

Esta preparação, por sua vez, envolve ritos iniciáticos imprescindíveis ao viajante que, 
para Paul Ricoeur346, em sua atitude, é aquele que deixa seu lugar – cômodo e tranqüilo – para 
mergulhar no lugar do outro, para investigar aquelas frestas, para olhar naquelas grutas, para 
descer, subir, entrar nos vales, caminhar e ir atrás das pessoas.  

Quase todos os membros do CouchSurfing que esta autora teve contato relatam que suas 
vidas mudaram após a entrada no site, de diversas maneiras, seja a partir do sentimento de 
tornar-se parte de uma comunidade global, seja percebendo que o ser humano é o mesmo em 
qualquer parte do mundo, seja descobrindo como diferentes culturas pensam tão diferentes. 
Muitos falam de como as formas de ver as coisas mudaram, falam de amadurecimento e de uma 
visão mais ampla do mundo.  

Suas buscas são relatadas em sua maioria como uma busca por conhecimento – de e 
através de novas pessoas, culturas, lugares...  alguns somam a esta tríade, novos pontos de vista e 
o conhecimento de si mesmo.  (trechos coletados de perfis postados por integrantes do Recife): 

 
"Knowledge - I'm always looking for something to know... New pleaces, 
new people, old ones also, and myself." 
"To know as many different cultures as possible. I really love to be in touch with 
the "soul" of the places, that kind of thing you can't feel if you go only to 
"turistical" places. I love beautiful buildings, and museums, but i love the most 
"people"." 
"I want to meet new people from different countries. Understand cultures 
and learn new languages." 
"I would like to know the world and travel a lot, people are my real 
interest, because i like to known people and their culture and their 
differents thoughts, but also i'm lookin to discover myself in this long trip 
called life..." 
 
Alguns também relatam que ainda não conseguiram identificar ao certo o 
que buscam. A viagem, desse modo, é o arauto que provoca a mudança, 
ela é a própria decisão de lançar-se na aventura. Para Campbell (1990), a 
experiência original é aquela que ainda não foi interpretada pelo 
indivíduo e por isto este tem que construir sua vida por si mesmo.  Mas a 
coragem de enfrentar julgamentos e trazer todo um novo conjunto de 
possibilidades nesta busca interpretativa seria a própria condição do 
herói. Contudo, optamos nesta pesquisa trabalharmos com o arquétipo do 
cavaleiro errante ao invés do herói, pois este último participa de uma 
cena onde os personagens estão extremamente divididos em seus 
aspectos valorativos. Além disso, o herói assume uma luta coletiva. O 

                                            
346 RICOEUR, 1994:309 apud SANTOS, 2005:61. In: PITTA, 2005. 
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cavaleiro errante trava uma busca de si e por algo que o traga ascensão 
espiritual. Não sabe onde encontrará o que busca, a única coisa ao certo é 
o desejo pelo sentimento de completude.    

 
 (trechos coletados de perfis postados por integrantes do Recife): 
 

"Integrate the different aspects of my self and life" 
"to know people and the world" 
"give a big hug in each friend ;)" 
"I want to know the world" 
"To live!" 
"ONE LIFE, LIVE IT" 
"Setting a new one..." 
"Travel, meet people, meet new cultures, be happy." 
"know persons all the time... :)" 
"make bridges" 
"Get more offline and meet YOU!" 
"JUST ADD WATER" 
"Knowledge - I'm always looking for something to know... New pleaces, 
new people, old ones also, and myself." 
"Don`t Worry Be Happy" 
"Vivenciar o ser humano em suas múltiplas manifestações..." 
"everything is a question of to keep the quiet mind, the erect spine and 
the heart calm" 
"Always learning and making the difference!" 
"See what's out there!" 
"build a bridge" 
"I want to see the world through many eyes: the best knowledge comes 
from living like nothing can stop you nowhere." 
"To make real all of my dreams now and ever" 
"Enjoy as much as possible, i am never satisfied." 
"Experience as many things and know as many different places, people 
and cultures as possible" 
"I want to meet new people from different countries. Understand cultures 
and learn new languages." 
"BE FAIR AND MAKE A DIFFERENCE, NEVER FORGET THOSE 
WHO SUFFER... LIVE AND LET LIVE" 
"Vivências...? Ah vivências!" 
"discovering that the world´s our hometown." 
"I want this world to be a fun place to live in" 
"enjoy what life can give us!" 
"To travel the world and learn as much as I can." 
"to live, to learn, to teach, to be free" 
"spreading the brazilian love" 
"Viajar, sem destino até o infinito" 
"to do something new and different every single day" 
"Making 2008 a year of few responsibilities and much fun, for a change." 
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"to reach the impossible" 
"being the change I want to see in the world." 
"Experience as many things and know as many different places, people 
and cultures as possible" 
"I want to see the world through many eyes: the best knowledge comes 
from living like nothing can stop you nowhere." 
"Vivenciar o ser humano em suas múltiplas manifestações..." 
 

Esta busca de algo que está lá fora é também parte integrante da estruturação social. 
Mária Zélia destaca a certa incongruência que há na frase de Schopenhauer347 quando diz que nós 
podemos fazer o que queremos, mas não podemos querer o que queremos. Mas, de fato, se cada 
um se propuser a buscar respostas para as próprias questões formuladas a si mesmo, poder querer 
o que realmente se quer significará conhecer-se, saber sobre a natureza mais íntima de cada um. 
(ALVARENGA, 2008: 71).  

“... assim como este mundo, estruturalmente impermanente, o prazer é 
precário. Donde a preocupação de usufruí-lo ao máximo. Donde, também, a 
corrida-perseguição que ele suscita, o aspecto de constante busca a que ele 
leva. Qualquer que seja o nome que se dê ao prazer, trata-se sempre de uma 
longa procura, cujas diversas formas de desenvolvimento vão constituir a vida 
de todo indivíduo como de todo conjunto social”. (MAFFESOLI, 2001:125).   

 
O Graal simboliza a plenitude interior que os homens sempre buscaram. Jean Chevalier e 

Alain Gheerbrant (2008: 476) apontam que dentre os inúmeros poderes que tem o Graal possui o 
de alimentar (dom de vida), o de iluminar e de fazer invencível.  Contudo, a procura pelo Santo 
Graal exige condições de vida interior raramente reunidas. As atividades exteriores impedem a 
contemplação que seria necessária e desviam o desejo (CHEVALIER, et al. 2008: 476). O 
simbolismo da viagem está bastante centrado em uma busca (de paz, conhecimento, 
descobertas...), quando este foco torna-se fuga de si mesmo ou sua preparação torna-se 
desconectada espiritualmente da própria busca, esta viagem nunca terá êxito. 

As buscas pela plenitude se traduzem cada vez mais na busca da liberdade – de transitar 
(acabando com as fronteiras políticas); liberdade para estudar e adquirir conhecimento, 
desfrutando do intercâmbio universal; liberdade para freqüentar os ambientes e conviver com 
seus pares, eliminando as “castas” sociais. (ALVARENGA, 2008: 72). 

 
"i feel sorry from the politic that moroccan people can't travel like ather 
countries, but i am very happy about CS we can't travel but people come 
to us and it's same because whene you travel you meet people and you 
grow and you know your self , i hoppe that the world change and we live 
same brothers and sisters in humanity and naturel way..." (Morocco) 
(Testemunho postado no site em 29 de agosto de 2008).348 

                                            
347 Cit. CAMPBELL, 1994 apud ALVARENGA, 2008: 71. 
348 Tradução 1: Eu sinto pela política de que o povo marroquino não possa viajar para outros países, mas eu 

estou muito feliz acerca do CS porque quando você viaja você encontra pessoas e você amadurece e você conhece a 
si mesmo. Eu espero que o mundo mude e nós possamos viver como irmãos e irmãs de um jeito humano e natural. 
Tradução 2: No Marrocos não é possível para nós viajar pelo mundo, com o CouchSurfing eu viajei próximo da 
maioria dos países no planeta, quando as pessoas ficam comigo é para mim uma grande experiência, eu sei mais 
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"in morocco is not possible for us to travel in the world , with 
couchsurfing i traveld nearly in the most countries in the planet , whene 
the people stay with me it's for me a big experience , i know more my self 
and i feel more social at the moment "travel to find yourself"" 
(Morocco) (grifo nosso).(Testemunho postado por outro membro do 
Marrocos no mesmo dia). 
 

A busca pelo Graal representa a esperança ora individual ora coletiva. Por vezes tenta-se 
fugir desta busca, mas ao tentar fugir, ela passa a se impor, pois a esperança do outro está ligada 
irreversivelmente à sua. Podemos perceber que as descobertas e os sentidos estarão entre à 
atitude do tomar para si este devir e a tentativa de não se submeter a uma imposição, rompendo 
com a viciosidade condicionante para todos imposta. O CouchSurfing provoca em si a busca, 
mas como seus membros reagem a esta?    
O Graal está ligado à terra e esta encontra-se doente, com fome – física e espiritual. É inevitável 
que haja questionemos sobre o sentido das coisas. Para alguns dos viajantes do CouchSurfing 
tais questionamentos foram tomados para si e levados a cabo em suas errâncias, foram 
feitos, inclusive, também ao outro em diversos momentos de encontro. Em outras vezes a busca 
foi imposta diante o choque de realidades, inevitável em algum instante, mesmo na perspectiva 
de uma errância “apenas” hedônica.     
Estas duas formas de errância implicam em um processo de enraizamento simultâneo e pulsante. 
Partir indica também ter um centro sólido, ainda que simbólico, o que faz com que a busca 
também enseje o desejo por reintegração. Para Maffesoli, o ideal cavaleiroso da antiga memória 
tende a ressurgir em nossos dias pondo em jogo dois pólos considerados contrários (corpo-
espírito). Em nossa época nada nem ninguém vale se não está no devir, se não segue o Caminho, 
se não está preocupado com a realização de si em alguma coisa que, justamente, transcende esse 
si (MAFFESOLI, 2001).  
   Podemos dizer que o CouchSurfing em si obriga, provoca a busca, mostrando-lhe o 
caminho. Seus membros podem tomar esta busca para si, inclusive por um ideal coletivo, ou 
experenciar uma tentativa constante de hedonizá-la e subvertê-la pelo desejo de ser livre, de 
viver o dia, “carpe diem”, sem grandes obrigações e passagens dolorosas – próprias de quem se 
submete a uma completude espiritual e à reaproximação com a própria natureza, com o Graal. 
Nesta dialética, o que constituiria de fato ser capaz de buscar o que quer e fazer o que quer?   
A escolha é dramática, no sentido Durandiano da ambivalência. A imagem de uma 
encruzilhada também é universal e para quem se encontra numa, ela é o centro do mundo. Cada 
ser humano também é, em si, uma encruzilhada onde se cruzam e se debatem aspectos diversos 
de si. (CHEVALIER; GHEERBRANT). Assim, a questão de escolha do caminho a ser seguido 
perpassa uma noção do ciclo progressista a ser percorrido (imagem de crescimento, da dádiva, 
do amadurecimento). 
 A liberdade de traçar seus próprios caminhos por vezes é desviada por situações sociais, 
políticas, culturais, econômicas... Mas a liberdade é alcançada não na ausência de limitações, 
pois elas sempre existirão, de uma forma ou de outra, mas na escolha das limitações assumidas. 
Na subversão hedônica, assim como na busca por respostas aos grandes questionamentos 
humanos, as limitações poderão ser escolhidas? A liberdade percorre o imaginário do grupo nas 
falas, por exemplo, dos integrantes de Marrocos, descritas na abertura deste capítulo. Para eles, 

                                                                                                                                             
sobre mim e eu sinto mais social no momento de “viajar para encontrar você mesmo”. 
http://www.couchsurfing.com/testimonials.html?skip=70. Acesso em 30 de setembro de 2008. 
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as limitações políticas o fizeram ansiar ainda mais por aquele caminho de conhecimento 
através do outro.  
Ilya Prigosgine nos fala da necessidade de convivermos com as bifurcações e ambigüidades 
desrespeitando os limites da lógica unicamente racional, precisamos, portanto, sairmos em 
busca de uma diversidade de vivências. O simbolismo do cavaleiro errante também se 
demonstra porque para esses viajantes, o desejo está em uma vida que não se reduza ao 
consumo exclusivamente materialista, mas que se preocupe também em expressar o 
dinamismo e a força do imaterial (MAFESOLI, 2001:164). São desejos de sentir-se parte de 
uma comunidade global – como muitos em Recife responderam no questionário realizado via 
site – de integrar-se a um ideal universal.      
 

A persistência em se manter no caminho de seu desejo já constitui um dos passos a serem 
ultrapassados. Em um mundo em que a fé tem se dissipado ou tomado contornos 
fundamentalistas, manter-se em uma busca por maior conhecimento/ compreensão de si, do 
outro, e entre os povos, apenas se procede se os questionamentos são a todo tempo construídos, 
refeitos e explicitados.     

Schopenhauer (apud CAMPBELL, 1990: 246-247) sugere que toda a sua vida é 
engendrada pela vontade que há em você. E, assim como as pessoas que você teria conhecido 
transformam-se em agentes importantes na estruturação da sua vida, você também terá servido, 
sem o saber, como um agente atribuidor de significação às vidas de outras pessoas. O sistema 
todo se movimenta e ajusta-se como uma grande sinfonia, em que cada coisa inconscientemente 
estrutura as demais. E Schopenhauer conclui que tudo se liga a tudo, movido por uma vontade de 
vida que é a vontade universal da natureza. 
 A demanda pela compreensão dos questionamentos primordiais apenas podem ser 
tomadas por condições de vida interior raramente reunidas. Preocupações majoritariamente 
materiais dispersam a busca tornando-a, inversamente, uma viagem de reafirmação de oposições 
por oposições, de preconceitos e distanciamentos humanos. As dimensões aqui retratadas 
proporcionadas pela experiência do surfe por sofás não espera responder à realidade de todos os 
700.000 integrantes, porém, espera-se possibilitar uma aproximação sobre como suas 
experiências e visões de mundo forjadas e resiginifadas no encontro constante com o outro – 
como a de que o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo ou que diferentes culturas de 
fato pensam de maneira muito diferentes - os transformam em agentes de mudança em nível 
individual e coletivo.  
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O Significado das Relações Familiares no Projeto Terapêutico do CAPS 
Espaço Azul: A Unidade Doméstica 
 

Geórgia Araújo e Iêsa Vila Nova 
CAPS Espaço Azul Recife – PE 

 
Introdução 

Este trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da participação da família no 
tratamento e reabilitação psicossocial de adultos portadores de transtorno mental, no contexto do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Espaço Azul. Tradicionalmente, na visão 
hospitalocêntrica, as famílias eram culpabilizadas pelo estado psíquico dos seus membros, 
chamados doentes mentais e, em momentos de crise, eram afastadas dos mesmos, com a 
justificativa que a ausência de contato com o mundo externo poderia ser reestruturadora para o 
estado mental desses indivíduos. Com a reforma psiquiátrica, na proposta de trabalho do CAPS, 
a família é percebida como parceira e de fundamental importância para a concretização do 
projeto terapêutico dos usuários do CAPS. Diante disso, desde a fundação desse CAPS, a 
unidade doméstica faz parte da grade de atividades, complementando o trabalho realizado nos 
grupos de família. A unidade doméstica é um espaço de atendimento direcionado ao núcleo 
familiar ou responsável, com a presença do usuário. O foco do tratamento é desviado do usuário 
para toda a família, tratando-a como uma unidade que tem funcionamento próprio e que precisa 
ser cuidada. O seu objetivo é tratar de aspectos mais pessoais do usuário, referentes às suas 
relações familiares e os possíveis conflitos existentes entre eles, bem como refletir sobre a crise, 
a história do usuário junto à sua família, possibilitando compreensão e acordos entre os usuários, 
familiares e a instituição, bem como melhorando as relações afetivas e sociais. Porém, como não 
existe literatura vasta sobre a “unidade doméstica”, pretende-se, a partir de uma experiência 
(estudo de caso) desenvolvida no CAPS Espaço Azul, compartilhar e refletir sobre esse tema 
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com profissionais de outros Centros de Atenção Psicossocial, visto que percebe-se uma maior 
eficácia no alcance dos objetivos dos projetos terapêuticos individuais, além de pequenas 
mudanças que melhoram a qualidade de vida das famílias em tratamento. 
 
Justificativa 

A Unidade Doméstica, que aborda o significado das relações familiares no contexto do 
tratamento proposto pelo CAPS Espaço Azul, é de grande relevância para a compreensão das 
histórias de vida de indivíduos portadores de transtornos mentais, bem como para que se 
possa fazer uma melhor intervenção na reabilitação psicossocial dessas pessoas, através da 
concretização dos objetivos propostos no projeto terapêutico construído para cada usuário 
desse serviço. Diante disso, quando se pretende discutir sobre “contrapontos entre 
desenvolvimento e envolvimento”, trocar experiências sobre os desafios e as possibilidades 
do trabalho em parceria com a família na área da saúde mental é de fundamental importância. 

Fundamentação Teórica 
 

Tal como referido inicialmente, existe pouca bibliografia sobre a “unidade doméstica”, 
porém, alguns autores se referem de forma enfática ao significado das relações familiares no 
tratamento de indivíduos com transtornos mentais.   

No Projeto Terapêutico do CAPS Espaço Azul, na Unidade Doméstica, os temas são tratados 
de forma clara, para que a comunicação seja um instrumento facilitador tanto para a 
compreensão da história do usuário quanto para a melhoria da qualidade de vida dele e de seus 
familiares. A família não deve ser percebida nem como vítima nem como vilã, porém, tal como 
refere Melman (2006:38), nem sempre isso ocorre: 
 
 “A nossa sociedade ocidental investiu e idealizou intensamente o núcleo familiar. Já que a 
família é tudo, também é responsável por tudo. Se tudo se remete à família, tudo é culpa da 
família”.  
 

Diante disso, na perspectiva de discutir as relações entre os termos envolvimento / 
desenvolvimento e considerando a família, o usuário de saúde mental e o CAPS como 
componentes de um todo que se influencia mutuamente, sugere-se um novo olhar sobre a 
família. Isto é, a família passa a ser percebida em cinco direções, como refere ROSA (2003): 
Como recurso (estratégia de intervenção) 
Como um lugar (onde vive o usuário) 
Como sofredora (necessitando de suporte) 
Como Sujeito da Ação (ator político) 
Como provedora de cuidado (mediadora na sociedade) 
 
Metodologia 

A proposta metodológica escolhida para abordar a temática da Unidade Doméstica foi a 
apresentação de um estudo de caso. Os dados para esse estudo foram recolhidos do prontuário de 
uma das usuárias do CAPS Espaço Azul, que foi acompanhada em parceria, na unidade 
doméstica, pelas autoras. Além das informações registradas em prontuário pela equipe 
interdisciplinar do CAPS (Enfermeira, Assistente Social, Psicóloga, Psiquiatra e Terapeuta 
Ocupacional), também estão contempladas nesse trabalho as observações diretas do 
comportamento dessa pessoa, discutidas em reuniões clínicas e de supervisão, englobando dados 
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fornecidos pela Professora de Educação Física, pela Auxiliar de Enfermagem e demais 
funcionários do CAPS. 

Naturalmente, por questões éticas, sua identidade foi mantida em sigilo e alguns dados da sua 
história de vida precisaram ser alterados. Além disso, tanto a usuária quanto o familiar 
responsável tomaram conhecimento sobre esse estudo e autorizaram, por escrito, que essas 
informações fossem utilizadas. 
 

Resultados e Discussão 
 Os resultados da intervenção com a usuária e sua família são subjetivos, pois dizem 
respeito à sua recuperação de um momento de crise psiquiátrica, no qual a sintomatologia era 
produtiva e o sofrimento observado e verbalizado era intenso. Além disso, referem-se a um 
trabalho em equipe interdisciplinar que não se resume a um grupo específico, mas a um conjunto 
de ações que são realizadas no cotidiano de um serviço de saúde como um CAPS. Porém, pode-
se inferir, através da evolução do estado de saúde dessa usuária, que a partir da intensificação das 
unidades domésticas, houve uma melhora significativa do seu quadro, tendo evoluído para um 
processo de alta. No contexto da unidade doméstica, foi possível se ampliar a compreensão da 
equipe técnica do CAPS sobre a história de vida dessa usuária e, além disso, também se 
construiu um espaço de aprendizagem tanto para a usuária quanto para seu familiar no que diz 
respeito ao enfrentamento das dificuldades que a crise traz, bem como sobre formas diversas de 
reconstrução de projetos de vida, tanto da usuária individualmente quanto de sua família. 
 Outro aspecto importante desse trabalho diz respeito à participação de duas profissionais 
do CAPS nessas reuniões de Unidade Doméstica, pois, o objetivo dessa parceira é envolver 
profissionais de formações acadêmicas diferentes, para que o olhar sobre essa família seja 
ampliado e, a partir daí, possa-se desenvolver um trabalho de qualidade. 
 
Considerações Finais.  
 Após a realização desse Estudo de Caso, percebeu-se a eficácia do trabalho desenvolvido 
nas unidades domésticas do CAPS, para a concretização do projeto terapêutico dessa usuária. 
Nesse tipo de atendimento, foi possível refletir sobre as diversas fases do tratamento da usuária, 
ajudando-a a se “empoderar” cada vez mais sobre sua vida e, juntamente com a família, poder ir 
concretizando aos poucos seus projetos de vida. 
 Quanto às limitações de uma intervenção desse tipo, pode-se ressaltar a dificuldade por 
vezes encontrada, no contexto do CAPS, para se concretizar as parcerias de dois técnicos nas 
unidades domésticas, visto que a demanda de trabalho é intensa e os técnicos terminam por 
fazerem atendimentos sozinhos.  
 Por outro lado, o CAPS Espaço Azul, no ano em que completa 15 anos, mantém a 
esperança que a política de saúde pública do município seja cada vez mais um instrumento 
facilitador do trabalho de assistência à saúde que ali se realiza. 
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Lévi-Strauss e pós-mangue: mito, arte, escutas, [entre]olhares e [entre]visões 
 
Fabiana de Souza Leão349 
 

“Vez por outra uma presença / me confunde a solidão 
menos espero / e muito mais me vejo só / 

Não ter do que ter saudade / me deprime e reanima / 
se me constrange / também não me tira a calma /  

Além da dor que me embriaga 
a lucidez / resiste ao dia, a esta cidade / e a vocês” 

 - Erickson Luna, “Uma Presença”. 
 
 
 Observando o poeta marginal pernambucano, Erickson Luna, o antropólogo belga, 
professor, filósofo, fundador da Antropologia Estruturalista, Lévi-Strauss ficaria encantado e 
estarrecido ao mesmo tempo. Considerado ‘astrônomo das ciências sociais’, Strauss encarrega-se 
de descobrir um sentido para configurações muito diferentes por sua ordem de grandeza e seu 
afastamento, das que estão imediatamente próximas do observador” (LÉVI-STRAUSS, 1967). 
 Inspira-se na Lingüística Estruturalista para fundar a corrente estruturalista na 
Antropologia. Nas obras de Roman Jakobson e Ferdinand Saussure busca elementos e faz 
referências constantes. Buscando compreender o modus operandi do espírito humano. Acredita 
que deve haver elementos universais na atividade do espírito humano entendidos como partes 
irredutíveis e suspensas em relação ao tempo que perpassariam todo modo de pensar dos seres 
humanos. Sendo assim, somos mais iguais do que imaginamos, temos mais semelhanças, 
similitudes, do que discrepâncias, disparidades, diferenças.  
 
 TRAJETOS, ERRÂNCIAS, ENCRUZILHADAS - Em seus trajetos, cursa leis e filosofia 
indo encontrar-se na etnologia. Escreve “Tristes Trópicos” a partir do registro das viagens ao 
Brasil central. Durante exílio nos Estados Unidos atua como professor, na década de 1950. Na 
França, mantém intensa participação no círculo intellectual de Jean Paul Sartre (1905-1980). 
Assume em 1959 o departamento de Antropologia Social no College de France, onde se mantém 
e se aposenta em 1982. Dedica-se ao estudo do comportamento dos índios americanos 
enfatizando a compreensão da organização social dessas tribos. Adota o Estruturalismo 
considerando-o ‘a procura por harmonias inovadoras’. 
 Strauss não aceita a visão histórica da civilização ocidental como privilegiada e única. 
Para ele, a mente ‘selvagem’ é igual à ‘civilizada’. Torna-se membro da Academia de Ciências 
Francesa, em 1973, chegando a integrar diversas academias científicas, européias e norte-
americanas. Em 2005, aos 97 anos, recebe o 17o. Prêmio Catalunha, na Espanha. Durante a 
ocasião declarou: “Fico emocionado, porque estou na idade em que não se recebem nem se dão 
prêmios, pois sou muito velho para fazer parte de um corpo de jurados. Meu único desejo é um 
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pouco mais de respeito para o mundo, que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele - 
isso é algo que sempre deveríamos ter presente". Atualmente, mora em Paris. 

 
PENSAMENTO E OBRA: MITOS, LINGUAGENS, ESTRUTURAS - Um dos 

principais postulados de Lévi-Strauss é de que todo pensamento humano opera através de pares 
de oposição. E para defender sua tese, analisa milhares de mitos nas mais variadas sociedades 
humanas encontrando nelas modos de construção análogas entre si. Esta busca revela-se 
sobretudo na obra “O Mito e o Significado” (1968) e na tetralógica série “Mitológicas”, que foi 
escrita entre 1964 e 1974, sendo composta por: “O Cru e o Cozido”, “Do Mel às Cinzas”, “A 
Origem dos Modos à Mesa”, “O Homem Nu” – na qual analisa mais de 800 mitos indígenas de 
todas as américas propondo uma reflexão, dentre outras possibilidades, sobre a passagem da 
natureza para a cultura. “Não se trata de uma simples compilação de mitos nem tampouco segue 
uma ordem classificatória pré-determinada. Os mitos parecem anagramas uns dos outros ainda 
que se encontrem a milhares de quilômetros de distância. Mostra como funciona o pensamento 
humano a partir de diferenças e semelhanças, e de modo geral, como os mitos conversam entre 
si. Revelando reflexes indígena sobre a ordem do mundo, a condição humana e o sentido da vida 
social. Antes de Lévi-Strauss, os mitos eram vistos como histórias irracionais das quais, com 
algum esforço poderia ser apreendido algum dado histórico ou sociológico; ou como mensagens 
sagradas, advindas de uma antigüidade remota. “Os mitos só valiam pelo seu hipotético 
conteúdo, e era mais importante saber qual a versao seria mais fiel, a mais antiga. A partir de 
Strauss, a forma de criação, transmissão e transformação do mito passa a ser o mais importante. 
A capacidade humana de mitificar é o que mais importa”, explica Octávio Calávia Saez, 
antropólogo da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Considerado um dos maiores intelectuais do século XX, é doutor honoris causa em diversas 
universidades do mundo: Bruxelas, Oxford, Chicago, Stirling, Upsala, Montréal, México, 
Québec, Zaïre, Visva Bharati, Yale, Harvard, Johns Hopkins, Columbia, dentre outras.. Publica 
atualmente volumes de meditações sobre artes, música e poesia. Em sua obra “Mito e 
Significado”, o antropólogo Lévi-Strauss afirma que pretende mostrar ‘não como os homens 
pensam em forma de mito, mas como os mitos atuam na mente dos homens sem que eles se 
dêem conta do fato; ou então, que ‘os mitos traduzem a mente que os elabora utizando o mundo 
do qual ela mesma faz parte (LÉVI-STRAUSS, 1969, p. 12). 
Segundo Giddens (1999), o Estruturalismo e o Pós-Estruturalismo caracterizam-se pela tese de 
que a lingüística, ou mais exatamente certos aspectos de versões particulares da lingüística são 
de importância fundamental para a filosofia e a teoria social; ênfase na natureza relacional das 
totalidades, ligada à tese do caráter arbitrário do signo e da primazia do significante sobre o 
significado; a descentralização do sujeito; preocupação com a natureza da escrita e com o 
material textual; interesse no aspecto temporal como algo constitutivamente integrante da 
natureza dos objetos e eventos (GIDDENS, 1999, p.282). 

Lévi-Strauss (1978) afirma que a Ciência nunca nos dará todas as respostas. O que 
poderomos tentar fazer é aumentar o número e a qualidade das respostas e isto conseguiremos 
por meio da própria ciência, ampliando-o para o estudo dos mitos, por exemplo. Além disso, a 
ciência não deve ‘voltar as costas’ para o mundo dos sentidos, do pensamento místico e do 
pensamento mítico. Em sua primeira fase predominantemente estruturalista, Strauss (1978) 
aponta que é impossível conceber significado sem a ordem. Acusa a ciência de ser reducionista 
ou estruturalista. Sendo o estruturalismo a teoria que consiste na busca por invariants ou de 
elementos invariants entre diferenças superficiais. Busca as recorrências numa mesma cultura ou 
na análise entre cultura por meio de mitos, como ocorre na série Mitológicas. 
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DESCENTRALIZAÇÃO DO SUJEITO – Strauss defende que não há um ‘eu penso’ na 

caracterização da mente humana. As categorias inconscientes da mente são o pano de fundo 
contra o qual se revelam os sentimentos de individualidade. A consciência se torna possível 
graças a estruturas mentais que não lhe são imediatamente acessíveis (LÉVI-STRAUSS, 1969). 

Lévi-Strauss realizou pesquisas a partir de premissas lingüísticas. Considerada uma das 
principais contribuições à ciência contemporânea, a teoria de como a mente humana trabalha 
postula que o indivíduo passa do estado natural ao cultural quando utiliza a linguagem; isto pode 
ser verificado quando aprende a cozinhar, produz objetos, dentre outros. Nessas passagens, o ser 
humano obedece a leis que ele não criou e que pertencem a um mecanismo do cérebro.  

Deste modo, a língua é uma razão que tem suas razões – e estas são desconhecidas pelo 
ser humano (Strauss, 1989). Para ele, o ser humano não constitui um habitante ‘privilegiado’ do 
universo mas uma espécie passageira que deixará apenas alguns traços de sua existência quando 
estiver extinta. Em sua obra “Olhar Escutar Ler” (1997), no capítulo intitulado “Olhares sobre os 
Objetos”, afirma que: 
“a arte dos povos sem escrita não remete apenas à natureza ou à convenção, nem às duas juntas. 
Remete igualmente ao ‘sobrenatural’. Nós não vemos mais o sobrenatural de frente, colocamos 
em seu lugar símbolos convencionais ou personagens humanos enobrecidos. Assim tanto na 
Melanésia como na costa noroeste da América do Norte e alhures, as representações 
convencionais desempenham um papel, mas não substituem a experiência. Fornecem uma 
espécie de gramática cujas regras são aplicadas consciente ou inconscientemente para exprimir 
uma realidade vivida” (LÉVI-STRAUSS, 1997, p.121, grifo nosso) 

 
Desse modo, a língua reenvia os fenômenos e eventos que remetem à causalidade natural 

aos que são conhecidos de modo impessoal e indiretamente.  
“ Um mito dos Oglala, que são índios das planícies, tem por heroína uma 
jovem cuja perfeição estava ligada ao fato de vir do além (questão do 
sobrenatural). Sabia curtir as peles para torná-las brancas e macias; fazia 
com elas boas roupas, nas quais colocava enfeites belíssimos. Cada um 
deles tinha um significado: uma paisagem de montanha nas laterais dos 
mocassins, para que o usuário pudesse andar  topo em topo sem nunca 
descer os vales; na parte superior, libélulas, para que escapasse de todos os 
perigos; nas perneiras, pegadas de lobo, para que nunca se cansasse, e na 
túnica,  círculos de tipis para que em toda parte encontrasse abrigo”(idem, 
p.122) 

 
De acordo com Giddens (1999), o método estruturalista de Lévi-Strauss parece aplicar-se 

às culturas orais. “As sociedades sem escrita são ‘culturas frias’ porque existem no quadro da 
tradição reiterada, transmitida pelo exemplo e boca em boca. Civilização pressupõe existência de 
escrita. (...) A escrita não somente produz história como exige novos modos de ajustamento ao 
mundo material e ao mundo social” (GIDDENS, 1999, p.301). 

Para Strauss (1978), não existem ‘povos primitivos’ e sim povos sem escrita. Deste 
modo, a civilização daria-se apenas a partir da escrita. O pensamento ‘primitivo’ não é inferior 
mas diferente do pensamento do civilizador ocidental, branco, cristão [e, na contemporaneidade, 
neoliberal, atuando a partir de um sistema de capitalismo tardio, colonizando por meio de 
símbolos]. Strauss (1978) aponta que o pensamento selvagem não tem foco apenas em 
sobrevivência mas também em pensamento ‘desinteressado’ sendo movidos por um desejo de 
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compreender o mundo que os envolve, a sua natureza e a sociedade em que vivem, agem por 
meios intelectuais assim como faz um filósofo ou cientista. Deste modo, o pensamento 
desinteressado consiste num modo de buscar compreender o universo não em geral mas no todo, 
na integralidade; reconhece que não se compreende tudo, não se pode explicar coisa alguma. 

Em Mito e Significado, Strauss (1978) afirma que a ambição totalitária da mente 
selvagem é bastante diferente dos procedimentos do pensamento científico e não ambiciona ter 
domínio sobre a natureza. Para Strauss (1978), o mito fracassa em dar ao ser humano mais poder 
material sobre o meio mas dá a ilusão de que ele pode entender o universo e que ele entende de 
fato o universo, como é evidente, trata-se apenas de uma ilusão. Deste modo, a realidade é 
imaginária.   

Segundo Strauss (1978), os cientistas deveriam usar mais as percepções sensoriais. Ele 
afirma que a mente humana apesar das diferenças culturais entre as diversas fracções da 
Humanidade, é em toda parte uma e a mesma coisa, com as mesmas capacidades. Strauss aponta 
que haverá uma época em que existirá apenas uma cultura e uma civilização sobre a Terra. 

 
HISTORICIDADE, CULTURAS QUENTES E CULTURAS FRIAS - “Para nós 

[ocidentais] a história se torna o desdobramento linear de datas, dentro do qual certas formas de 
mudança são mapeadas. As culturas orais são genuinamente ‘pré-históricas’ quando contrastadas 
com essa dinâmica. Para elas, o tempo não é mobilizado como história. (...) a escrita da história 
se acha associada à própria historicidade que separa as ‘culturas quentes’ de suas precursoras 
orais” (GIDDENS, 1999, p.305). 

Questionado a respeito de que o investigador altera o objeto da sua investigação pelo 
simples fato de estar no local; e se as coletas de histórias míticas têm um significado e um ordem 
próprias ou essa ordem foi imposta pelos antropólogos que recolheram as histórias, Lévi-Strauss 
(1978) esclarece que os mitos encontram-se  em estado desconexo ou arcaico e devem ser postos 
em ordem, por nativos ou cientistas. Afinal de contas, o material mitológico acaba sendo 
coletado em geral por antropólogos, como Franz Boas, e não por nativos. Strauss defende que o 
ideal é que a mitologia e tradições sejam coletadas e editadas por nativos (ou descendentes) para 
que possa se perpetuar com o máximo de fidelidade para as novas gerações.  

Strauss (1978) invectiva: “onde é que acaba a mitologia e começa a História?”. A 
mitologia é transmitida de modo verbal, oral, sem arquivos, documentos escritos. Por sua vez, a 
história é baseada em documentos escritos. Mas, ambos podem iniciar com relatos de um tempo 
mítico, ou talvez histórico. Em geral, há uma célula explicativa e a estrutura básica é a mesma 
mas o conteúdo pode variar. As histórias são repetitivas, mesmo tipo de elemento pode ser 
utilizado diversas vezes em acontecimentos semelhantes. Há uma evidente busca por 
recorrências numa tentativa constante de ‘ordenação’ do caos. 

De acordo com Strauss (1978) não se deve misturar, embaralhar, os diversos relatos, cada 
tipo de história [e mitologias] pertence a determinado grupo específico. Deste modo, revela 
busca por catalogação, classificação, compreensão da estrutura que está subjacente ao observado. 
Por fim, Strauss conclui afirmando que a história deve ser concebida de modo interligado às 
mitologias. 

 
PRÁTICA ETNOGRÁFICA –  Segundo Magnani (2003), em relação à prática etnográfica, 
Merleau-Ponty (1984) – no texto “De Mauss a Claude Lévi-Strauss” – afirma que "o 
emparelhamento da análise objetiva com o vivido talvez seja tarefa mais específica da 
antropologia, distinguindo-a de outras ciências sociais como a ciência econômica e a 
demografia". E prossegue, tirando uma conseqüência surpreendente: 
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“Claro que não é possível, nem necessário, que o mesmo homem 
conheça por experiência todas as verdades de que fala. Basta que 
tenha, algumas vezes e bem longamente, aprendido a deixar-se 
ensinar por uma outra cultura pois, doravante, possui um novo 
órgão de conhecimento, voltou a se apoderar da região selvagem 
de si mesmo, que não é investida por sua própria cultura e por 
onde se comunica com as outras (Idem, p. 199, 200). 
 

De acordo com Magnani (2003), em relação à prática etnográfica, Lévi-Strauss  argumenta que:  
“É por uma razão muito profunda, que se prende à própria natureza 
da disciplina e ao caráter distintivo de seu objeto, que o 
antropólogo necessita da experiência do campo. Para ele, ela (a 
experiência de campo) não é nem um objetivo de sua profissão, 
nem um remate de sua cultura, nem uma aprendizagem técnica. 
Representa um momento crucial de sua educação, antes do qual ele 
poderá possuir conhecimentos descontínuos que jamais formarão 
um todo, e após o qual, somente, estes conhecimentos se 
"prenderão" num conjunto orgânico e adquirirão um sentido que 
lhes faltava anteriormente” (1991, p. 415-416). 
 

Quanto aos desdobramentos da antropologia estruturalista, Giddens (1999) afirma que, 
tanto Lévi-Strauss quanto Lacan, percebe que o inconsciente representa ‘a face oculta’ da língua. 
É aquilo que não se pode dizer com palavras, mas torna possível dizê-las. (...) podemos dizer que 
a relação entre o verbalizável e o não-verbalizável tem importância elementar na atividade 
humana. (...) o que não pode ser posto em palavras, como diz Wittgenstein, é aquilo que deve ser 
feito (GIDDENS, 1999, p.308)”. 
  

ARTE, MÚSICA, RELEITURAS NO ‘PÓS-MANGUE’ - O verbalizável e o não-
verbalizável ganham forma e vez na música, em seus mais variados estilos. Para Strauss, no 
capítulo dedicado à música na obra Mito e Significado (1978), a relação entre mito e música não 
se dá de modo arbitrário. Para o antropólogo belga e músico, há relações de similaridade e 
contiguidade que devem ser observadas e analisadas. É impossível compreender o mito como 
uma seqüência contínua. Deve-se verificar nas entrelinhas, na contextualização, no não-dito, nos 
interditos da linguagem. 
Nas bandas roqueiras independentes da cena contemporânea que foram analisadas, durante o 
período de dezembro de 2006 a março de 2008, observa-se o predomínio de uma ruptura com o 
movimento Mangue, ocorrido na década de 1990 (LEÃO, 2008). The Playboys são punks com 
aparência de playboys, produzem um som irônico, brincalhão, subversivo, com paródias 
musicais que vão do funk à bossa-nova. No ‘pós-punk rock’ do underground Subversivos, 
predominam sarcasmo, revolta, busca por conscientização. O Vamoz! faz o ‘mais puro rock’, 
com canções em inglês, seguindo um estilo mainstream investe em ampla divulgação e 
distribuição de seus CDs e DVDs, por meio do Selo Monstro e da distribuidora Trattore.  

Experimentalismos com bricolagens musicais entremeadas por uso de brinquedos, The 
Playboys subverte com humor e traços de regionalidade; remetem ao estilo besteirol do 
Mamonas, Tiririca e Falcão. No Vamoz! observa-se pouca inovação musical, letras melosas, 
podem ser considerados “indie”, assim como Carfax, Profiterólis, Astronautas, Supersonics. Os 
Subversivos produzem um som mais ‘pancadaria’, ritmo frenético, letras de protesto gritadas 
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entre moicanos, roupas de couro e jeans com tachinhas, rodas improvisadas com empurrões e 
pontapés, semelhantes às bandas punk que os antecederam, Banda do Lixo(MG), Pânico, Cólera, 
Olho Seco, Ratos de Porão (SP), dentre outras espalhadas por Brasília/DF e demais localidades 
brasileiras.   
Até que ponto há conformismo, ruptura, experimentalismo, contracultura, mitificação da arte nas 
bandas de rock pós-mangue pernambucanas? Outros olhares e escutas se fazem necessários a 
partir das noções de arte propostas por Lévi-Strauss. Em que medida as propostas manguísticas 
de Chico Science, Fred Zero Quatro, Renato L, estão sendo desdobradas ou rompidas? Há um 
Pós-Mangue desdobramento com Isaar e Alessandra Leão, ex-Comadre Fulorzinha e que 
atualmente seguem carreira solo; Siba, ex-Mestre Ambrósio e a sua Fuloresta do Samba; o forró 
do Chão e Chinelo, Azabumba, Fim de Feira; a tradição do Coco Raízes de Arcoverde, a rabeca 
de Mestre Salustiano (in memoriam) em Maciel Salu. Mas há também um pós-mangue ruptura 
do Cordel do Fogo Encantado, com o teatro e a literatura de cordel; da Nação Zumbi com Jorge 
Du Peixe e a Mundo Livre S/A com Fred Zero Quatro, e suas infindáveis releituras, reinvenções. 
Percebe-se a arte revelada na música, a música revelada na arte, e suas amplas possibilidades de 
religação de saberes naturais e culturais. A transcendência do ser em seu trajeto por meio 
sobretudo das revelações mais místicas, sinistras, encobertas, ocultas, oriundas de seus 
recônditos, de seus guetos existênciais em reconexão com os semelhantes, com as forças 
criadoras e mantenedoras, terra e mar e céu e trovões e ventos e pântanos e berimbaus e guitarras 
elétricas e paus-de-chuva e baterias e alfaias e baixos acústicos e tambores.     

Na obra “Olhar Escutar Ler”(1997), Lévi-Strauss afirma que a música erudita cumula 
dois aspectos: 1) a partitura significa a música, não a representa; 2) a música não possui um 
vocabulário que conote os dados da experiência sensível, o universo ao qual se refere escapa à 
figuração e tem uma realidade ‘sobrenatural’, é feita de sons e acordes que não existem na 
natureza, e que os ‘antigos’ colocavam em estreita relação com os deuses. Deste modo, não há 
arte culta e não-culta, primitiva e evoluída, civilizada ou de baixa categoria. Há pensamentos 
domesticados e selvagens que refletem direta ou indiretamente no modo de representar a vida na 
arte [e a arte na vida]. 
Observa-se que o consumo de bens simbólicos (fotos de shows, músicas, capas de CDs, DVDs 
etc) no pós-mangue ocorre sobretudo por meio de novas tecnologias, sobretudo, Internet. 
Compartilha-se desde músicas em formato MP3 enviadas por bluetooth (especificação industrial 
para areas de redes pessoais sem fio, wireless) diretamente do celular, ou por meio de iPod 
(tocadores de áudio digital projetados e vendidos pela Apple), até mesmo a partir de links 
contendo downloads disponibilizados nos próprios sites das bandas, sejam de domínio próprio 
(subversivos.com, vamoz.net, theplayboys.com) ou pelo MySpace, YouTube, Orkut, LastFM. A 
maior parte da venda de CDs, DVDs, camisas, bottons, ocorre geralmente durante shows em 
festivais alternativos, como o RecBeat, promovido durante o carnaval, por Antônio Gutierrez 
(Guti), o Abril Pro Rock de Paulo André; o Coquetel Molotov, que ocorre em setembro; 
reunindo, em geral, bandas consideradas “underground”, “indies”, alternativas. Ocasionalmente, 
as bandas promovem seus próprios shows em bares, como U.K Pub, em Boa Viagem, “Novo 
Pina” e “Burburinho”, no Bairro do Recife. Outra opção são os palcos alternativos armados em 
eventos promovidos pela Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), como o “Pólo Mangue” que 
ocorre na semana prévia carnavalesca, dentre outros. 
 Segundo Strauss (1978), deve-se compreender o mito na música como uma totalidade. 
Não está ligado a uma seqüência de acontecimentos mas a grupos de acontecimentos, revelando 
uma não linearidade. Por outro lado, precisamos ler um mito como se lê uma ‘partitura musical’. 
Não se deve tentar lê-lo linha por linha mas na totalidade.  
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DESDOBRAMENTOS, REENTRÂNCIAS - Inspirados pela psicanálise e, ainda, pela 

teoria cultural, o estruturalismo e a semiótica chegaram ao mesmo ponto de vista. Insurgindo-se 
contra o intencionalismo de Sartre, Lévi-Strauss insiste em que a lingüística estrutural demonstra 
a existência de uma ‘entidade totalizante’ que se encontra fora (ou abaixo) ‘da consciências e da 
vontade’, acrescentando que essas formações lingüísticas constituem protótipos para qualquer 
texto cultural (GIDDENS, 1999). 

Para Ricoeur, o discurso escrito é possível somente porque dispomos de recursos 
simbólicos que transcendem a especificidade situacional e a intencionalidade imediata. Segundo 
ele, “a trajetória de um texto foge ao horizonte finito vivido por seu autor. O que o texto diz 
agora importa muito mais do que o autor quis dizer” (RICOEUR, 1971, p. 534 apud Giddens, 
1999). 

A transformação da versão saussuriana de diferença na différance de Derrida foi realizada 
pela introdução do elemento temporal. Diferenciar é também diferir (adiar). Sendo assim, 
pergunta Derrida, como poderá alguma coisa, como as formas de significação, ser considerada 
presença? Os escritos de Sausurre já encerram a noção de ‘totalidade ausente’ que é a lingual [e 
o mito]. Segundo Derrida (1978 apud Giddens, 1999), toda significação opera por meio de traços 
: traços de lembrança do cérebro, o esmorecimento dos sons à medida que vão sendo emitidos, 
traços que a escrita deixa (GIDDENS, 1999). 

Giddens aponta que o método estruturalista de Lévi-Strauss parece aplicar-se às culturas 
orais; As sociedades sem escrita são ‘culturas frias’ porque existem no quadro da tradição 
reiterada, transmitida pelo exemplo e boca em boca. Civilização pressupõe existência de escrita. 
(...) A escrita não somente produz história como exige novos modos de ajustamento ao mundo 
material e ao mundo social. (GIDDENS, 1999, p.301). Para ele, a repressão metodológica do 
tempo é traduzida por Lévi-Strauss na repressão substantiva do tempo, implícita nos códigos 
organizados por intermédio de mitos. Os mitos não extraem tanto a temporalidade da vida social 
quanto propiciam uma mobilização particular de tempo que os separe daquilo que é mais tarde 
entendido como ‘história’. 

Para ‘validar’ a arte não é necessário identificar se o artista seguiu com regularidade 
questões de simetria e de ritmo mas porque o artista preferiu este ou esta àquele ou àquela. A 
obra “Nu descendo uma escada” de Marcel Duchamp, onde observa-se o uso da técnica de 
cronofotografia, constitui um exemplo de obra que esvazia-se de sua substância e confessa que 
nada têm a dizer no próprio ato de exprimir-se. Deste modo, na busca pela ‘estrutura’, ‘temporal’ 
ou ‘espacial’, a periodicidade desempenha um papel, pois a repetição é fundamental para a 
expressão simbólica que coincide intuitivamente com seu objeto sem jamais se confundir com 
ele (LÉVI-STRAUSS, 1997). 

De acordo com Almeida (1999), a simetria é fundamental no pensamento de Lévi-
Strauss. Mas a simetria existe, por assim dizer, para ser quebrada. A simetria temporal é 
quebrada primeiro pela intervenção de uma flecha temporal na forma de entropia. Essa primeira 
quebra de simetria tem como conseqüência uma segunda quebra de simetria entre o global e o 
local. Mas é possível dizer aqui das investigações de Lévi-Strauss aquilo que ele disse da música. 
Onde esperamos simetria, encontramos desordem. Terminamos assim com Blake. A contradição 
entre a simetria e o fogo que queima nas florestas da noite não pode ser abolida. 

Portanto, em contrapartida às explicações funcionalistas, evolucionistas, difusionistas que 
dominavam interpretações etnoantropológicas na primeira metade do século XX, surgem 
modelos lingüísticos que contribuem para construção universalista da cultura. De acordo com 
Strauss (1971, p.578 apud Carvalho, 2003, p.24), “colocarei, inicialmente, a título de hipótese, 
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que o campo dos estudos estruturais inclui quatro famílias de ocupantes principais que são os 
seres matemáticos, as línguas naturais, as obras musicais e os mitos”. Bauman (1998, p.174 apud 
Carvalho, 2003) afirma que “toda cultura está diariamente envolvida naquilo a que Lévi-Strauss 
deu o memorável nome de bricolagem”. 

Strauss (1950) aponta que uma sociedade é comparável a um universo no qual massas 
discretas seriam altamente estruturadas. Carvalho (2003) afirma que, a partir de Lévi-Strauss, a 
noção de ‘estrutura social’ – lançada em 1949 – constitui pedra angular de todo dispositivo 
estruturalista; além disso, aponta que esta não se reduz à rede empírica de relações sociais mas a 
modelos construídos de acordo com elas. A estrutura social é constituída de sistemas compostos 
de partes interconectadas por relações binárias, oposições, complementaridades, transformações 
e adequações explicativas. Estes são aspectos que devem ser considerados para que a 
consistência lógica seja mantida e a sutileza da estrutura seja revelada. 

Carvalho (2003) aponta que o antropólogo deve encontrar-se equipado para apreender, 
sem contaminações subjetivas de maior porte, o que está oculto em sua etnografia, por mais 
detalhada que seja. O pesquisador deve empenhar-se em detectar o ‘modelo inconsciente’ das 
estruturas sociais investigadas. Assim sendo, os modelos conscientes devem ser vistos com 
cautela redobrada porque reproduzem e perpetuam a ordem e as regras culturais (estrutura 
aparente, ordem vivida, fenomênica, de qualquer sociedade). Deve haver uma busca pela 
estrutura profunda, inconsciente, oculta, recalcada do real, situada simultaneamente aquém e 
além da história (Carvalho, 2003, p.24). 

 Segundo Carvalho (2003), há uma fundamental importância no estudo das 
‘superestruturas’ de Lévi-Strauss revelando-se uma crítica ácida às sociedades modernas que 
afastaram-se da lógica do sensível e da arte da memória. No final da década de 1960, Lévi-
Strauss é acusado, pelas correntes ortodoxas marxistas, de um desligamento das lutas sociais de 
seu tempo. Em 1968, é o auge de um período em que prepondera o slogan: o estruturalismo não 
vai às ruas. 

Para Carvalho (2003), o antropólogo contemporâneo não deve perder de vista algumas 
recomendações de Strauss: “o pensamento selvagem não distingue o momento da observação do 
momento da interpretação, assim como não registramos logo, ao observá-los, os signos, emitidos 
por um interlocutor, para procurar, em seguida, compreendê-los” (Lévi-Strauss, 1970, p. 256). 

Apesar de integrarem um mesmo círculo de estudos, para Sartre, os circuitos estruturais 
de circulação de mulheres, bens e mensagens descritos por Lévi-Strauss constituiriam um 
conjunto de aporias. Para a razão dialética a estrutura retira da práxis as ações orgânicas e 
superorgânicas de indivíduos comuns, subtraindo-lhes autonomia e submetendo-os aos 
comandos de uma instância estrutural inconsciente formal e a-histórica (Carvalho, 2003). Strauss 
dispara: “Marx ensinou que a ciência social não se constrói sobre o plano dos acontecimentos, 
assim como a física a partir dos dados da sensibilidade” (Lévi-Strauss, 1955, p.44). 

Enfim, para Strauss (apud Carvalho, 2003), a história é considerada o mito por excelência 
dos tempos modernos. Sendo a ‘realidade’, deste modo, uma ilusão, algo imaginado, 
interpretado, sentido. “Os territórios míticos são circulares, redondos, assemelham-se a máquinas 
de supressão do tempo que investem contra a linearidade cronológica dos acontecimentos, para 
instituírem um tempo segundo, constituído por um sistema no qual sincronia e diacronia, razão 
analítica e razão dialética não se apresentam como categorias excludentes (Carvalho, 2003, 
p.41).  

Natureza e Cultura não constituem pares de opostos, contraditórios, bipolarizados. 
Integram complementaridades. O antropólogo contemporâneo antes de técnicas e métodos 
aprimorados precisa [re]aprender a ser alguém interligado, observador da complexidade, percebe 
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a parte no todo, o todo na parte. E vendo no que observa, o observado e suas particularidades, de 
modo contextualizado, não apenas a si mesmo numa postura egocentrista, limitadora. Interferir 
no observado e deixar interferir-se, contaminar-se, interagindo, metaforzeando-se, transmutação. 
Buscar apreender o que há de comum, de igual, de interligação, nos seres humanos e não apenas 
diferenças, excludentes. Incluir mais do que segregar. Afinal, “o ser humano faz parte da vida, a 
vida da natureza e a natureza do cosmo” (Lévi-Strauss, 1998, p.70). 
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O trabalho invisível de criar a alma encontrará  

suas analogias na visibilidade das coisas bem feitas. 
James Hillman 

 
Creio que, para compreender um pouco mais o circuito desenvolvimento-envolvimento a partir 
dos parâmetros de arkhé e techné, precisamos recuperar a noção de alma no contexto do 
“desencantamento do mundo”, tal como explicitado por Max Weber na obra “A ética protestante 
e o espírito do capitalismo” (2004). Isto porque o “desencantamento do mundo” é, de acordo 
com a reflexão de Max Weber, a pedra de toque para a transição e a consolidação de um certo 
imaginário ocidental que permanece dominante na contemporaneidade e segue expandindo seus 
tentáculos à cena global, tendo atingido seu ápice neste terceiro momento da “era do consumo” 
segundo Gilles Lipovetsky (2007, 26), que corresponde à sociedade denominada “do 
hiperconsumo”. Entretanto, antes de enveredar pelo “desencantamento do mundo” segundo Max 
Weber, pretendo refletir sobre a estratégia imaginária de que o “espírito do capitalismo” soube 
valer-se a fim de reinventar-se e sobreviver às próprias contradições.   
De acordo com Lipovetsky (2007, 45-6), o imaginário que caracteriza esse ciclo em particular é 
fundamentalmente marcado por: (1) uma mitologia hedonista (da juventude, da frivolidade, da 
euforia); (2) “o culto do novo”, diretamente relacionado ao “valor experiencial” desencadeado 
pelo “consumo emocional”, por meio do qual o consumidor vive “experiências afetivas, 
imaginárias e sensoriais”; (3) a “paixão pelas marcas” (2007, 46), em que a publicidade “difunde 
valores e uma visão que enfatiza o espetacular, a emoção, o sentido não literal, de todo modo 
significantes que ultrapassam a realidade objetiva dos produtos”. O fenômeno de convergência 
de imagens que se atraem mutuamente, organizam-se e se combinam para instaurar uma 
imagem-síntese, a gestalt do espírito de uma época, continua a se desenrolar, no ocidente e desde 
o surgimento da economia de mercado e da sociedade de consumo até os dias atuais, sob o signo 
dual de uma techné sem dimensão psicológica, contudo possuída de hybris, e de uma arkhé tão 
reprimida e manipulada em favor da lógica dominante quanto inconsciente e ameaçadora em sua 
inevitável revanche sombria. O “espírito do capitalismo”, um núcleo de significado coagulado a 
partir desse imaginário (e ao qual o “espírito do socialismo” somente soube responder enquanto 
polarização invertida, isto é, puramente defensiva), tem se mostrado plástico a ponto de 
reorganizar-se rapidamente e assim garantir sua hegemonia em novos patamares, mesmo que em 
face às ameaças que, freqüentemente, ele próprio, em sua euforia, costuma suscitar. As “três eras 
do capitalismo”, tais como Lipovetsky as identifica em sua obra, revelam, por intermédio das 
transformações operadas ao nível desse mesmo “espírito”, as flutuações do imaginário de onde 
ele emerge - seus ajustes, expurgos, acréscimos, deslocamentos, novas combinações de imagens 
etc -, enquanto busca ajustar-se celeremente às demandas de uma realidade objetiva cada vez 
mais volátil.    

Exemplo disso é a atual crise dos bancos de investimento americanos, especialmente 
expressiva, para nós aqui, posto que se trata, ao fim e ao fundo, da crise de um imaginário 
supostamente objetivista, otimista ao extremo e fascinado pela própria trajetória ascendente, o 
qual é subitamente lançado das alturas ao Hades da depressão econômica, num movimento de 
compensação da consciência coletiva possuída de mania. A rápida dissolução da ilusão de 
realidade produzida na voragem dessas imagens – a “bolha” do sistema financeiro -, tão 
poderosa e convincente que chegou a abalar seriamente as bases da realidade concreta, também 
pôs a nu toda a loucura oculta sob a aparente racionalidade que o modelo econômico mais bem 
sucedido do mundo fazia questão de ostentar até este momento, devidamente justificado pela 
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supremacia sócio-política que cabia a ele garantir. Diante da contundência desse evento catártico, 
cujos efeitos anunciam-se prolongados e imprevisíveis, algumas das palavras e expressões 
usadas por Lipovetsky parecem ressoar com mais força, mesmo porque são por ele associadas a 
produtos fabricados e consumidos em massa: “mitologia”, “culto”, “emoção”, “afeto”, 
“imaginação”, “sensorialidade”, “espetacular”, “paixão”, “sentido não literal”, “ultrapassagem da 
realidade objetiva dos produtos”...   
Quando falamos de imaginário, é de arkhé que falamos, e a arkhé precede a techné, cronológica, 
antropológica e epistemologicamente, do mesmo modo como a determina e institui, ao fluir do 
mundo imaterial para o material, do arquétipo para o estereótipo. A magia da arkhé pode 
transmutar a techné, e o faz, movendo-a da banalidade dos objetos cotidianos para a esfera 
mágica dos símbolos sagrados e rituais: o malho de Hefaístos, a dupla machadinha de Xangô, o 
caduceu de Hermes, o cálice de Jesus, o estilete de Thot, o tear de Penélope, o espelho de 
Afrodite e Iemanjá... A inconsciência da arkhé por parte da techné, ou a submissão perversa da 
primeira à segunda, terminou por instaurar, no mundo objetivo como na subjetividade, um vazio 
repleto de objetos destinados ao rápido descarte, os quais nos ameaçam, como espécie, à mesma 
obsolescência a que os condenamos.  
Na esteira desses objetos destituídos de profundidade psicológica, o imaginário gerado na 
trajetória da era do consumo, iniciada, segundo Lipovetsky, em 1880, com a produção em série e 
em grandes quantidades, deslocou-se agilmente de Prometeu, o facilitador da vida dos homens, a 
Narciso, o auto-referente, ao sabor das tendências e conveniências do mercado, carregado nas 
asas das imagens que a publicidade e o marketing manipulam com crescente eficácia, com o 
objetivo de projetar fantasias de valor e profundidade sobre coisas reproduzidas aos milhões. Em 
suma: já não projetamos nossa alma, a guardiã da arkhé em nossa psique, nos objetos que 
criamos e usamos, com o propósito de animá-los e assim atribuir-lhes significado em nossa vida, 
mas buscamos extrair deles a alma que mais e mais se ausenta de nós. Assim a publicidade 
projeta uma simulação de arkhé sobre os frutos da techné, com o fito de desencadear em nós as 
sensações e experiências que já se desenrolaram ao sabor de nossa interação com o mundo. Um 
menino que assiste a um eclipse na tela do computador, ao invés de sair à rua para observá-lo, é 
uma boa metáfora dessa situação. O eclipse pouco lhe interessa, visto que se trata apenas de um 
pretexto para utilizar um meio transformado em finalidade. Em suam: a imagem na tela brilha 
mais do que a imagem no mundo.  
Ao lançar este olhar breve e superficial sobre o tema candente da dissociação entre arkhé e 
techné, pretendo tão somente provocar outras reflexões imaginativas sobre o que significou e 
continua a significar, para a civilização ocidental contemporânea, a contínua renovação da 
sujeição de arkhé a techné, circunstância que continuarei a tratar aqui como a perda da alma 
instituinte para a razão lógico-instrumental instituída e sua filha dileta, a tecnologia, bem como 
sobre alguns dos efeitos do “des-envolvimento”, enquanto fruto desse processo de dissociação 
que não dá mostras de retroceder, contra as múltiplas evidências de seu esgotamento. 
A partir deste ponto, porém, meu devaneio demanda alguns esclarecimentos pontuais. Em 
primeiro lugar, o que chamo “perda” pode ser também considerado, em níveis diversos, como 
desvalorização, subalternização, apagamento, repressão... Em segundo lugar, o que chamo 
“alma” pode ser igualmente denominado sensibilidade, perspectiva imaginativa, instância 
intuitiva e emotiva da psique, subjetividade. Para C. G. Jung, a alma é “a atitude que a 
consciência assume em relação ao inconsciente”, “a forma e o modo como alguém se comporta 
em relação aos processos psíquicos internos”, a atitude interna oposta-complementar a persona 
como atitude exterior (apud Pieri, 2002, 27-8), entre outras definições às quais ainda 
recorreremos aqui.  
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Por fim, esclareço que o que chamo “des-envolvimento” diz respeito ao modelo unilateral de 
desenvolvimento em curso no mundo desde, pelo menos, o cogito cartesiano reforçado pela 
Reforma Protestante, consolidado pela Revolução Industrial, ampliado pelo cientificismo e na 
contemporaneidade, intensificado ao limite pelas condições objetivas do que chamamos de 
contemporaneidade. Tal processo dependeu, para instalar-se plenamente no imaginário, da 
desconexão gradual do ser humano (ou de seu des-envolvimento) com a dimensão instituinte da 
natureza, enquanto subjetividade da alteridade (a alma do mundo) e com a dimensão instituinte 
subjetiva pessoal (a alma humana, seja ela individual ou coletiva) enquanto “personificação do 
inconsciente”, como a define mais uma vez Jung (apud Pieri, 2002, 39), alma essa que nos 
vincula, por meio das imagens que cria e projeta no mundo, com a dimensão arquetípica, a arkhé 
fundadora de nossa humanidade.  

Chamo, pois, des-envolvimento, à externalização extremada e ampliada da desconexão 
entre um ser humano auto-afirmado como unilateralmente racional, o mundo da alma (o mundo 
afetivo-imaginativo, que determina esse sujeito “de dentro”) e a alma do mundo (o meio-
ambiente no qual esse sujeito está mergulhado e que o determina “de fora”). Trata-se aqui de 
uma modalidade de desenvolvimento monstruosa e metastásica, fruto da visão desequilibrada de 
mundo e de homem que a condiciona, hipertrofiada de um lado e atrofiada de outro, uma 
abominação diante da qual continuamos, todavia, a professar nossa fé cega e supersticiosa na 
economia e no progresso, malgrado as evidências catastróficas que a realidade presente (com 
seus sinistros prognósticos) cada vez mais descarna diante de nós.  

A recusa tácita da consciência racional em ceder espaço à sua dimensão oposta-
complementar para permeabilizar e flexibilizar a identidade a partir de sua interação com a 
diferença termina por condenar ao fracasso muitas das iniciativas que visam constituir indivíduos 
mais íntegros, capazes de projetar e construir sociedades mais harmônicas. Lembro aqui Gilbert 
Durand, para quem a função reparadora dos males desse antagonismo insuperável, o qual vem 
destroçando o mundo (e pondo a nu a ineficácia prepotente da racionalidade hipertrofiada) é de 
natureza essencialmente simbólica, não político-ideológica, nem sócio-econômica, nem mesmo 
religiosa ou pedagógica a priori, embora institua e, ao fim e ao fundo, abarque todas essas 
instâncias.  

Segundo Durand (1988, 99-105), cabe à imaginação simbólica, enquanto negação vital da 
morte, do nada e do tempo: (1) restaurar o equilíbrio comprometido pela visão da morte; (2) 
restabelecer o equilíbrio psicossocial; (3) restabelecer o equilíbrio antropológico, por meio da 
catolicidade dos mitos; (4) equilibrar o universo que passa através do ser que não passa, erigindo 
assim um domínio supremo de valor.  Todos esses níveis de equilibração dependem 
fundamentalmente da mediação da instância em nossa psique (individual e coletiva) a que Jung 
chama “função anímica” ou “relacional”, qual seja, a alma, que nada mais é do que aquela 
perspectiva por meio da qual a consciência do ego estabelece “um sistema invisível de relação 
com o inconsciente” (apud Pieri, 2002, 27). A alma está, pois, enraizada na arkhé, constituindo-
se como um território limiar entre o corpo e o espírito racional, uma “inteligência” de natureza 
imaginativa e sensível. Nesse território de relação dão-se o trânsito e as trocas simbólicas entre 
as polaridades constituintes do humano, entre elas consciência-inconsciente, identidade-
diferença, corpo-espírito, instinto-racionalidade, emoção-pensamento... Durand (1988, 102) 
refere-se ao imaginário como fruto da experiência da alma no mundo, sendo ele o dinamismo 
capaz de promover a “síntese equilibradora que apazigua, pela psique, o problema da 
inteligência”.   
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O imaginário é, pois, a um só tempo, o eixo organizador das imagens que a alma secreta 
ao sabor da experiência e o cabedal simbólico coletivo do sapiens que, segundo Durand, produz-
se através da “gênese recíproca” que se dá entre as pulsões subjetivas e as demandas objetivas ou 
o trajeto antropológico (1997, 41). Inextricavelmente ancorado na arkhé está o corpo, o veículo 
material de nossa experiência. Esta última deixa-se acessar, por meio das imagens que, 
organizadas pelo imaginário, adquirem existência e tangibilidade por meio da poiésis da techné. 
Assim, techné é meio e arkhé, origem e finalidade – numa palavra: significado. Se, contudo, o 
imaginário não intervém para promover a necessária “síntese equilibradora” entre arkhé e techné 
mas, ao contrário, as mantém dissociadas, polarizadas, diz Hillman (1997, 109) referindo a 
William James, que “a cegueira de nossa mente intelectiva” (“o problema da inteligência” a que 
Durand se refere) vai embrutecendo-nos, incapacitando-nos mais e mais a enxergar a 
“subjetividade invisível do fruto, da flor e da rocha”, a interagir com uma natureza animada, 
prenhe de sentidos para nossa existência. Então a eloqüência monológica do espírito embrutecido 
emudece a voz da alma, deixando de convocá-la para imaginar-sentir-inutir; os valores da alma 
são minimizados frente às competências do pensamento conceitual e da razão instrumental; o 
território da relação entre opostos deixa de merecer cultivo e a função relacional-analógica fica 
relegada às margens da função lógica; o filtro imaginativo-sensorial-emotivo é gradualmente 
desmobilizado e regride até infantilizar-se.  

Por essa via retornamos aqui ao “desencantamento do mundo”, com algumas de suas 
nefastas conseqüências. Sobre o mesmo tema discorre Max Weber (2004, 106-8), partindo do 
momento histórico em que a Reforma Protestante passa a investir pesadamente num processo 
simbólico que consiste na “eliminação da magia como meio de salvação”, magia essa que teria 
resistido, no contexto do catolicismo, ainda segundo Weber, graças à presença de um padre-
mago-mediador, habilitado a interceder junto aos santos para operar milagres e perdoar pecados, 
desse modo aliviando, no indivíduo e na comunidade, as tensões da existência, ou seja, reunindo 
os opostos por meio do manuseio e aplicação dos símbolos da transcendência. O 
“desencantamento do mundo” seria, então, para Weber, um resultado da suspensão do “vaivém 
católico e autenticamente humano entre pecado, arrependimento e penitência”. Ora, se levarmos 
em conta o pensamento junguiano, esse “vaivém” é correlato da união dos opostos (pecado e 
arrependimento), possibilitada pela mediação simbólica da penitência: uma versão ritualizada, 
mágica, do sacrifício mítico. Se, contudo, optarmos pela abordagem de Gilbert Durand sobre o 
tema, ela mesma tributária da Psicologia Analítica de C. G. Jung, esse “vaivém” corresponde, 
grosso modo, à própria trajetividade, isto é, à possibilidade de os opostos se alternarem no fluir 
do trajeto antropológico, com o fito de se calibrarem mutuamente, reenviando-se, perene e 
continuamente, aos seus limites. Mais uma vez, o símbolo (mediador e portador da magia) atua 
como desencadeador dessa dinâmica recursiva segundo Morin (complementar-antagonista-
concorrente), não exclusivamente através das operações da inteligência racional, mas também da 
imaginação e da emoção, enquanto operadoras da alma sobre a realidade “objetiva”.  

De acordo com Max Weber, porém, o “implacável e inescapável” puritanismo de Calvino 
tornou-se o elemento deflagrador do gradual expurgo dessa magia capaz de desencadear o 
extraordinário através do natural, segundo uma caracterização adotada pela própria igreja 
católica (Bethencourt: 2004, 171). O puritanismo da ciência, por sua vez, viria a reduzir o 
extraordinário latente no ordinário à condição de mero fenômeno, submetendo-o assim ao filtro 
redutor do empirismo lógico. Já ao puritanismo da história coube exorcizar o mito, que exorbita 
o fato e lhe garante uma perspectiva transcendente e atemporal para além do cotidiano banal. No 
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entender de Max Weber, assim como no meu entender, a eficácia do modelo puritano deveu-se, 
pois, à “fenomenização” da natureza, à historicização do mito e à instrumentalização do símbolo 
mediador (que destarte se tornou signo a serviço da dogma e do conceito). Esse projeto de 
destruição de um imaginário para a implementação de outro, e que resultou plenamente bem 
sucedido em seu projeto de desencantamento, deveu-se principalmente, segundo Weber, à 
adoção do método da “ascese cristã”, prescritiva da “coerente condução da vida como um todo” 
como caminho para a “transformação radical do sentido de toda a vida”. Os múltiplos 
significados da experiência reduziram-se, portanto, a uma mera indicação da direção “correta” 
(excludente de todas as outras direções possíveis): na religião, na ciência, na política, em todas 
as dimensões do humano no mundo, instalou-se a mesma visão excludente da alteridade. Para o 
fiel, o fruto da ascese cristã protestante era a transcendência por meio da racionalização, calcada 
na abstração absoluta da divindade. Para a divindade, disso resultava o engrandecimento (na 
Terra) de sua glória celeste, processo esse cuja abrangência era (e continua sendo, cada vez mais) 
avaliada em termos visíveis e concretos. Eis como, de acordo com Weber, o cogito cartesiano foi 
apropriado, no contexto do puritanismo reformista, devidamente modulado pelas práticas 
ascéticas de certas ordens monásticas católicas, 

... com o fim de suplantar o status naturae, de subtrair o homem ao  poder dos impulsos 
irracionais e à dependência em relação ao mundo e à natureza, de sujeitá-lo à supremacia de uma 
vontade orientada por um plano, de submeter permanentemente suas ações à auto-inspeção e à 
ponderação de sua envergadura ética, e dessa forma educar o monge – objetivamente – como um 
operário a serviço do reino de Deus e com isso lhe assegurar – subjetivamente – a salvação da 
alma. 

 
Notemos que se trata da salvação da alma, mesmo porque o corpo já se encontra inevitavelmente 
condenado (por sua condição inescapável de natureza decaída), ao passo que o espírito racional, 
como expressão de uma centelha da imago dei, nunca esteve perdido de fato. Reiterando e 
submetendo à conveniente revisão as decisões tomadas por ocasião dos Concílios de Nicéia e 
Constantinopla (787 e 869 A.D.), a razão puritana optou por assumir pragmaticamente a redução 
da tríade corpo-alma-espírito ao dualismo espírito-matéria (ainda que preservando uma noção de 
alma como a de uma instância imaterial corrompida, da imaginação e da emoção sob suspeita), 
bem como a anexação da alma ao espírito, com o fito de mantê-la sob rígido controle. Desse 
modo, a alma pôde ser salva (ou resgatada, para usar uma expressão heróico-cristã modelar), na 
medida de sua submissão à disciplina do espírito racional. Simplificada e impedida de produzir e 
projetar imagens livremente, a alma iniciava, então, na história do Ocidente cristão, seu longo 
exílio no universo das heresias, das possessões, das visões, das patologias, na medida em que sua 
magia, suas imagens, sua “imageria” já não estavam “autorizadas” pela razão a impregnar o 
plano da realidade objetiva. Essa “autorização” vigia tão somente no território das “ficções” 
toleradas como sublimações necessárias e (nem sempre) socialmente úteis: a arte, a poesia, a 
literatura...  

Com a alma assujeitada pelos símbolos oficiais e produtivos, postos à serviço da razão 
puritana, o espírito pôde, enfim, dedicar-se, sem desvios e digressões, à abstração, à sublimação, 
à ascensão triunfal, a fim de se tornar “laborioso e frugal” (Wesley apud Weber, 2004, 160) e 
testemunhar, no nível material, a eficiência do “plano de Deus”. O que resulta da repressão 
programada da alma e de sua magia (alma por meio da qual, vale lembrar, a consciência do ego 
trafica conteúdos com o inconsciente e se amplia) é, portanto, o alinhamento radical do espírito 
com a conquista, a submissão e a salvação do mundo material, a dimensão corrupta exterior onde 
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reina o grande antagonista, o diabo, justificadamente identificado pelos primeiros patriarcas, 
cientes da força da imagem, com o deus Pã, também conhecido como o Grande Todo.  
Nada mais natural, portanto, ainda de acordo com a tese de Weber, que o “desencantamento do 
mundo” tenha se tornado um poderoso propulsor simbólico da ascensão do capitalismo. Na 
subjetividade, esse processo tratou de reprimir a perspectiva imaginativa e desqualificar a 
instância emocional, com todos os seus delírios e sentimentos improdutivos, sinais da conexão 
com o inconsciente que, de modo geral, viram-se reduzidos a “sintomas” (os deuses que viraram 
doenças, segundo Jung). No âmbito do trajeto antropológico, segundo Durand, o 
“desencantamento do mundo” serviu para sufocar a noção de anima mundi, rompendo 
pragmaticamente a consciência dos nexos internos que articulam o homem e o meio-ambiente. 
Só assim, desalmando estrategicamente a alteridade para torná-la opaca às projeções da 
consciência receptiva à alma (a “consciência imaginante” de G. Bachelard, a “razão sensível” de 
M. Maffesoli...), foi possível levar a cabo um projeto que visava a devastação (e, por meio desse 
sofrimento, também a redenção) da natureza, a partir de um plano “espiritual” que justificava 
plenamente essa violência, desde que para glória de Deus Pai e premiação de seus filhos.  
 Desencantar o mundo (e o ser) é, por conseguinte, expurgar dele a magia, o que nos leva a 
Edward C. Whitmont (1991, 59), para quem o termo “mágico” identifica-se com uma certa 
“identidade pré-verbal, simbiótica e unitária, própria do nível de existência ou de consciência 
anterior ao surgimento das imagens mitológicas e do pensamento racional”. Ao “nível mágico” 
da consciência, representativo da alteridade para a razão lógico-instrumental e, portanto, 
referente às dimensões de imaginação e emoção, corresponderia, para Whitmont, um mundo 
natural igualmente mágico, porque estruturado por uma percepção mágica da natureza (1991, 
63), correspondente ao “Unus Mundus” de Jung ou à “Realidade Unitária” de Neumann, ambas 
noções correlatas da anima mundi do platonismo e da alquimia. Assumindo a psique como 
referência, James Hillman (1989, 90) refere-se à anima mundi como “...um pleroma, uma 
plenitude de realidades psíquicas” que abarca a realidade em todas as suas emanações: o 
cósmico, o biológico, o antropológico, o social... Para Hillman (1993, 14), a anima mundi é um 
continuum, uma “realidade psíquica” na qual todas as almas estão inseridas, e que constitui, para 
ele, “a alma que é dada em cada coisa”, a mesma que faz “seres almados” não apenas de animais 
e plantas, mas de todas “as coisas da natureza, dadas por Deus, e as coisas da rua, feitas pelo 
homem”.  
Nessa esteira, e de acordo com a abordagem de Erich Neumann em sua “História da origem da 
consciência” (1995), o que Whitmont denomina “nível mágico” da consciência pode tanto dizer 
respeito a uma etapa da trajetória da espécie quanto a um estágio do desenvolvimento da psique 
individual. Segundo a mesma tese, tal como assumida por Whitmont, o “nível mágico” terminou 
subjugado, tanto no plano coletivo quanto no individual, primeiramente (e em termos), pelo nível 
mitológico (andolátrico-heróico) e, a posteriori (e radicalmente), por sua forma polarizada ao 
limite: o nível lógico-racional, encarnado como nunca antes na história, para Weber, pelo ego 
puritano cristão ocidental. Gradualmente reprimidos no inconsciente – termo que, no entender de 
James Hillman, foi cunhado pela psicologia monoteísta para expressar nada mais do que “nossa 
imaginação politeísta” (1989, 90) -, até serem enquadrados e reduzidos pela exacerbação da 
lógica dicotômica heróica, hegemônica, o nível mágico de nossa consciência e seu território 
psíquico, a alma, permanecem num cruciante stand-by, a aguardar por reconhecimento e 
integração à consciência, enquanto ameaçam o ego com a regressão àquilo que Whitmont 
qualifica como “uma nova barbárie” (1991, 61), caso continuem relegados à condição de 
sombra.  
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A exacerbação desse cenário sócio-cultural no qual a barbárie (em toda a sua ampla diversidade, 
do terrorismo ao consumismo desenfreado) emerge para confrontar e pôr em risco o império da 
civilização tecnológica des-envolvimentista, a mesma que despeja no mundo uma infinidade de 
objetos descartáveis, sem outro significado para o sujeito além do prazer evanescente do 
consumo imediato (Hillman, 1993, 16). Destarte, o mundo recebe continuamente os impactos de 
uma techné sem alma, a qual depende diretamente da subalternização da imaginação e da 
intuição à razão instrumental. Não estando comprometida com a dimensão psicológica (ético-
estética) da arkhé, a “plenitude da realidade psíquica” que a determina, essa modalidade de 
techné limita-se a atuar sobre  o sujeito e o mundo de modo auto-referente e predatório. 
Tudo isso parece concretizar o fato de que, para Jung (apud Pieri, 2002, 39), no plano psíquico, 
extensivo a todos os outros, “... se a imagem da alma não for projetada, surge, com o tempo, uma 
diferenciação mórbida na relação (da consciência) com o inconsciente”. Lembremo-nos mais 
uma vez de que, segundo Jung, a alma é a função de envolvimento entre consciência do ego e 
inconsciente, sendo, ela mesma, “uma personificação genérica do inconsciente”, com cujas 
imagens a qual a razão pode interagir e negociar. Sua repressão em nome do des-envolvimento 
ativa, segundo Jung (apud Pieri, 2002, 39), uma de duas possibilidades: de um lado, a possessão 
da “... Anima  inconsciente (...), nitidamente isenta de relação e auto-erótica, que nada busca 
senão apropriar-se totalmente do indivíduo” para pôr a razão de joelhos; de outro, a 
“unilateralidade do Eu (ego) e, portanto, da consciência”, uma consciência blindada ao 
inconsciente, e que projeta um mundo material infinitamente disponível à violação sem limites 
da economia de mercado. Hillman (1993, 16) discorre sobre algumas patologias decorrentes 
dessa condição, enquanto metáforas da anima inconsciente / ausente e que encontra fissuras por 
onde se expressar numa techné que rejeita seus valores, mas não se constrange em manipulá-la 
em favor de seus interesses: “negócio paranóico”, “arquitetura catatônica ou anoréxica”, 
“consumo maníaco”, “agricultura viciada”, aos quais poderíamos acrescentar “marketing 
mitômano”, “tecnologia de comunicação autista”, “instituição esquizofrênica”...  
Fato é que, para Hillman (1993, 16), “a alma do indivíduo nunca pode avançar além da alma do 
mundo, porque elas são inseparáveis; uma sempre implica a outra”. A co-implicação da alma 
humana, individual-coletiva, com a alma das coisas (naturais e culturais) pressupõe uma 
compreensão mítica da realidade objetiva, a partir da qual podemos aperceber-nos, ainda que 
intuitivamente, ainda que apenas como metáfora, das interconexões que estabelecem nosso 
destino comum ao emergirem da mesma arkhé, nossa prima matéria compartilhada. Por 
conseguinte, o reencantamento do mundo passa, ainda segundo Durand (1998, 105-8), por um 
processo de remitização que depende fundamentalmente da restauração do status da alma, 
enquanto perspectiva imaginativo-intuitiva e afetual que dinamiza recursivamente com 
pensamento e sensorialidade, se considerarmos a tipologia psicológica de Jung como uma 
referência possível para a diversidade irredutível da psique. A compensação do mundo externo (a 
dimensão instituída da persona, que controla a techné e necessita conscientizar-se da arkhé que a 
condiciona) pelo mundo interno (a dimensão instituinte da alma, que é condicionada pela arkhé e 
que precisa “baixar” à techné, para humanizá-la) dá-se, no ver de Durand, através desse 
“gigantesco processo de remitização” (que não propõe a regressão da consciência ao nível 
mágico, mas a integração desse nível à consciência), provedor do “suplemento” para a alma 
subestimada e desnutrida.  
Um imaginário capaz de alternar-se entre polaridades, entre elas “pensamento crítico-
pensamento selvagem”, reitera Durand, poderia reconectar a techné (e o processo de 
desenvolvimento “objetivo” a que chamamos civilização) com a dimensão da arkhé (e o 
processo de desenvolvimento “subjetivo” a que chamamos cultura), co-implicando, isto é, 
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envolvendo ambas as instâncias de tal forma que já não é possível dissociá-las e o fazendo em 
nome da construção do significado do humano no mundo. Assim, se o imaginário segundo 
Durand mediatiza as demandas do meio objetivo e as pulsões subjetivas, a alma segundo Jung e 
Hillman demarca o domínio psíquico onde ambas, arkhé e techné, entrelaçam-se e se 
confundem, como as duas lâminas do machado de Xangô e as duas serpentes do caduceu de 
Hermes.  
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Todo o Labirinto tem o seu Dédalo. Um Estudo Mitocrítico de Correcção de 
Thomas Bernhard* 
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Universidade do Minho (Braga – Portugal) 
 
Introdução 

As orientações hermenêutico-simbólicas de natureza mitológica (história da mitologia), religiosa 
(história das religiões) ou literária (literatura universal), do mitologema, tema mítico, do labirinto 
fazem dele um complexo simbólico extremamente pregnante do imaginário mítico. Nesta 
comunicação falaremos, num primeiro momento, da bio-bibliografia de Thomas Bernhard; num 
segundo momento trataremos de expor, ainda que brevemente, as ideias principais do romance 
Correcção (Korrektur – 1975), para no terceiro ponto aplicarmos o método mitocrítico, tal como 
ele foi concebido por Gilbert Durand, ao romance referido. 

 
1. Breve Bio-Biblografia de Thomas Bernhard 
Nasceu no dia 9 ou 10 de Fevereiro de 1931 em Heerlen, na Holanda, cidade onde a sua mãe 
trabalhava. Thomas Bernhard, austríaco, é o autor duma autobiografia em cinco volumes (1975-
1982), já a incerteza sobre a data exacta de nascimento dá uma indicação sobre a relação 
problemática entre ficção, falsificação e verdade - estes também sendo presentes como motivos - 
na obra de Bernhard. Em 1935, muda-se com os avós para Seekirchen, perto de Salzburgo. Foi 
educado em dois internatos: um nacional-socialista e o outro católico.  
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Em 1949 ocorreu a morte do avô e no ano seguinte o a da mãe, acontecimentos que se 
encontram referidos na autobiografia como decisivos para o modo de vida e de reflexão do 
futuro autor. 
Na sequência de estudos na Hochschule für Musik und darstellende Kunst em Viena a partir de 
1951 e a tentativa falhada de tornar-se cantor (estudo no Mozarteum em Salzburgo) Bernhard 
vira-se para escrita. Entrou na cena literária com livros de poesia, o primeiro sendo Na Terra e 
no Inferno de 1957. Mas rapidamente ele deixou a poesia em favor da prosa (o seu primeiro 
romance Frost foi publicado em1963) e do género dramático (a primeira peça Uma festa para 
Boris data de 1970). Forjou então o seu estilo literário particular e reconhecível.   
 Depois do internamento, devido a uma tuberculose que deixou sequelas, Bernhard empregou-se 
num jornal de Salzburgo, ao mesmo tempo que começou a escrever. Em 1957 foi publicado o 
seu primeiro livro de poesia, Na Terra e no Inferno, ao qual se seguiram outras colectâneas de 
poemas. O autor aventurou-se também pela prosa e pelo género dramático, sendo o seu primeiro 
romance, Frost, publicado em 1963 e a sua primeira peça, Uma Festa para Boris, estreada em 
1970. Foi um escritor polémico, que não deixou de exprimir opiniões controversas nas suas 
muitas obras, sobretudo no respeitante à sua relação ambígua com a Áustria e os austríacos. Os 
problemas de saúde de Thomas Bernhard levaram-no a procurar repouso em países como Itália, 
Espanha e Portugal. Morreu com apenas 58 anos de idade, no dia 12 de Fevereiro de 1989, na 
sua casa de Gmunden, na Áustria. 

Em língua portuguesa, encontram-se os seguintes livros publicados:  
O Náufrago (Relógio de Água, 1987) 
O Minetti Seguido de no Alvo (Cotovia, 1990) 
A Força do Hábito Seguido de Simplesmente Complicado (Cotovia, 1991) 
Trevas (Hiena, 1993) 
O Sobrinho de Wittgenstein (Assírio & Alvim, 2000) 
Na Terra e no Inferno (Assírio & Alvim, 2001) 
Antigos Mestres (Assírio & Alvim, 2003) 
Extinção (Assírio & Alvim, 2004) 
O Fazedor de Teatro (Assírio & Alvim, 2004) 
Derrubar Árvores – uma irritação (Assírio & Alvim, 2007) 
Correcção (Fim de Século, 2007). 
 

2. Sobre o romance Correcção  
 
Dentro da obra integral de Thomas Bernhard, Korrektur marca um ponto final passageiro e ao 
mesmo tempo um ponto de viragem. No mesmo ano em que foi publicado Correcção (1975) 
como ultimo grande romance antes da autobiografia, começou também a publicação da 
sequência autobiográfica (1975-1982).  
Uma descrição da acção pode ser curta. Um homem sem nome escreve a partir de papéis do 
espólio sobre um amigo falecido, Roithamer, sobre si-mesmo e sobre a relação que teve e tem 
com este amigo e, sobretudo, com o seu pensamento. Roithamer, filho de gente abastada, passa a 
vida entre a sua terra natal, Altensam na Áustria, e Cambridge, onde ele estudou e ensina. 
Interessa-se pela filosofia e pela ciência e envolve–se no projecto da projecção e construção dum 
cone de habitação pela irmã. (a alusão ao filósofo Wittgenstein é saliente) O projecto do cone é 
integrado numa reflexão escrita sobre a terra natal, que acompanha o projecto, com o título Sobre 
Altensam e tudo o que com Altensam se relaciona, considerando especialmente o cone. 
Roithamer imagina esta casa como ideal e absolutamente correspondente a irmã – e a si-mesmo. 
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Antes da conclusão da obra a irmã morre. Roithamer conclui o cone, deixa-o ao abandono e 
suicida-se. 
O texto representa em relação a Roithamer e o projecto do cone numa retrospectiva. 
Formalmente um texto dividido em duas partes sem nenhum parágrafo de 263 páginas, o livro 
divide-se ao mesmo tempo em duas partes. Na primeira parte o autor fictício do texto Correcção 
aproxima-se do espólio, a segunda parte representa a apresentação do, respectivamente, dos 
textos de Roithamer pelo autor fictício. Não há citações strictu sensu do texto de Roithamer. A 
apresentação é sem excepção em discurso indirecto: “disse Roithamer”. O texto do livro, que 
lemos representa relato e documentação da leitura do leitor do espólio. O texto de Roithamer 
sobre Altensam, tudo e o cone - segundo este leitor - apresenta-se sob forma duma sequência de 
correcções dum primeiro texto de centenas de páginas, o volume de cada correcção sempre 
diminuindo. Esta sequência é essencialmente infinita, o fim dentro da narração sendo provocado 
e relacionado com a morte do seu autor.  
Em Correcção encontramos um universo fechado, cheio de contradições internas mas 
estilisticamente homogéneo. Já nas primeiras obras narrativas de Bernhard não há diferenciação 
estilística entre a apresentação das várias personagens. Agora a semelhança de narrador e 
protagonista encontra-se também destacada ao nível da narração. O texto Correcção apresenta-se 
assim como um género de grande monólogo. Tudo, a que se refere a narração, incluindo as 
inúmeras afirmações categóricas no texto (uma das macas estilísticas da escrita de Thomas 
Bernhard) é arrastado pelo fluxo duma narração, que transforma as contradições narrativas do 
texto num caminho linguístico que avança sob forma de meandro a procura duma verdade que 
não se encontra. 
 
3. O Estudo Mitocrítico de Correcção de Thomas Bernhard 
3.1. Dédalo: um novo Prometeu? 
Dédalo (personifica o trabalho e a indústria engenhosa) é ateniense de descendência real pelo 
lado materno - Alcipe neta de Cecropes - e pelo seu pai Metião (o homem da métis/o trabalhador 
cujas mãos são hábeis) ou Eupalamos (habilidade manual) descendentes de Ericteu, o que o torna 
primo de Teseu. Em Atenas, Dédalo é sobretudo considerado como o precursor dos escultores 
(as xoana: estátuas esculpidas em madeira ou revestidas de metal cuja principal característica era 
o movimento de tal forma que pareciam vivas), e como um inventor talentoso (a cola, a broca, o 
fio de prumo, etc, Pottier, 1892: 7-8). Ciumento e invejoso do seu sobrinho Talos, possuidor 
duma métis (inteligência prática) muito apurada e que terá inventado a serra, empurra-o do alto 
da Acrópole, sendo condenado ao exílio pelo Areópago. Enfim, o resto da sua vida já por nós 
anteriormente foi relatado: refugiado em Creta na corte do rei Minos e fugitivo para a corte do 
rei Cocalos em Camicos (hoje Agrigento) na Sicília.  
Todavia, importa sublinhar as várias facetas da métis de Dédalo: em Atenas aparece como 
escultor renomado, relacionando-se nesta qualidade com Atenas e com Hefaísto, e inventor; em 
Creta afirma-se como arquitecto do labirinto e como inventor da vaca em madeira revestida de 
couro, do fio de Ariadne, e das asas que lhe permitem escapar de Creta levando consigo o seu 
filho Ícaro. Podemos pois dizer, com Frontisi-Ducroux, que Dédalo representa o protótipo de 
artista e de artesão (nomeadamente da técnica de ourivesaria), criador das primeiras imagens 
divinas, inventor de instrumentos técnicos indispensáveis quer à escultura, quer à construção, 
arquitecto e engenheiro reputado (2000: 18): 

 
Dédalo não é um herói de um grande mito cosmológico, ele é somente 
o centro dum conjunto lendário múltiplo com componentes míticas. 
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Pelo seu nome, ele está ligado às imagens de fabrico artesanal e 
artística. É um inventor fértil em recursos, um criador que coloca o 
prazer de imaginar e de construir à frente da preocupação moral 
(Peyronie, 1988: 421). 

 
Dédalo aparece assim como uma personagem mítica, visto que a sua história, situando-se no 
“Tempo dos homens” (P. Vidal-Naquet), não cabendo dentro da categoria mítica no sentido 
restrito que damos a Prometeu, por mais que as suas invenções de artesão talentoso fossem 
importantes aos olhos dos atenienses da época (Frontisi-Ducroux, 2000: 23). O mito de 
Prometeu, ao contrário da história lendária de Dédalo, representa um passo decisivo para a 
afirmação e o reconhecimento da cultura humana contra os deuses: a dádiva do fogo, por parte 
de Prometeu, aos homens simboliza o progresso e, por conseguinte, Prometeu afirma-se como 
civilizador: “E dele [refere-se ao fogo flamejante] eles [os homens] aprenderão artes sem 
número. […] a semente do fogo furtada por mim [Prometeu], revelou-se para os homens um 
mestre de todos as artes, um tesouro sem preço” (Eschyle, 1949: V. 254, V. 109-110). Neste 
contexto, é um mito tanto antropogónico como de “origem” projectado in illo tempore (Mircea 
Eliade), ou seja, inscrito num “Tempo dos deuses” (P. Vidal Naquet) que é sempre um originário 
ou primordial. Numa palavra, é um mito fundador da cultura humana (Müller, 2003: 31ff., 73ff., 
110ff.). 
 Se a relação entre Dédalo e Prometeu não se faz por ambos serem figuras míticas da 
mesma ordem de grandeza mítica, ela faz-se, contudo, através de um tema nevrálgico que é 
comum a ambas, a saber: a técnica. A este respeito, ouçamos a voz avisada de Françoise 
Frontisi-Ducroux que na sua monografia dedicada a Dédalo, enquanto artesão da Grécia antiga, 
diz o seguinte: 

 
A pluralidade das divindades técnicas – Atenas, Hefaístos, Prometeu – 
e os heróis provido do título de ‘primeiro inventor’ – Dédalo, 
Palamedes, Epeios – revela sobre o plano religioso uma verdadeira 
sacralização da função técnica. A um outro nível de pensamento, o 
interesse pela tecnologia é manifesto em toda a Antiguidade, assim 
que a consciência do papel representado pelo desenvolvimento técnico 
no progresso cultural da humanidade (2000: 24). 
 

 É então pelo lado da técnica que Dédalo se aparenta a Prometeu cujo nome indica 
reflexão, sabedoria e previdência. Contudo, podemos salientar que Dédalo, em traços gerais, 
encarna a filosofia subjacente ao mito de Prometeu que, segundo Gilbert Durand, define sempre 
“uma ideologia racionalista, humanista, progressista, cientista e, por vezes, socialista” (1998: 
101; Eschyle, Prométhée enchaîné, V. 254, V. 441-505; Hésiode, Théogonie, V. 507-616, Les 
Travaux et les jours, V. 42-105; Séchan, 1951; Trousson, 1976; Trousson, 1988: 1187-1200). A 
razão do afirmado deve-se que Dédalo, à semelhança de Prometeu, exprime a fé no homem (o 
homem ao lado dos Titãs) contra a fé nos deuses (Zeus do lado dos Olímpicos). Esta fé 
compreende dois elementos: o luciferiano (luz-razão-ciência) e o demiúrgico (a técnica como 
instrumento de transformação das condições da existência humana). São pois estes dois 
elementos que nos parecem caracterizar o Prometeu de Ésquilo que “celebra o progresso e a 
grandeza do homem num Prometeu iniciador da civilização, das artes e das técnicas” (Trousson, 
1988: 1189). 
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São pois estes elementos, o luciferiano e o demiúrgico, que, ainda com diferenças ao nível 
dos fins, aparenta Dédalo a Prometeu. A traição de Dédalo ao seu protector Minos de Creta é do 
tipo tecnocrático e hábil, e neste sentido assemelha-se à desobediência ou à transgressão de 
Prometeu que é da mesma natureza, todavia as finalidades, como sabemos, são manifestamente 
diversas: um transgrediu a ordem social para servir Parsífae-Ariadne-Teseu, outro transgrediu a 
ordem natural para servir a humanidade. Prometeu, devido ao seu nobre objectivo, assume-se 
como um benfeitor da humanidade, daí ele ser social ainda que solitário, Dédalo, ainda que 
solitário, serve apenas os seus interesses pessoais que podem, em determinados momentos, 
coincidir com os interesses de actores que, por circunstâncias diversas, lhe estão próximos: 
Talos, Minos, Parsífae, Ariadne, Teseu, Ícaro e Cocalos. 

Sob o ponto de vista das relações existentes entre Prometeu e Dédalo, Frontisi-Ducroux 
chama ainda a atenção para duas conexões que poderão ser evidenciadas:  

1º Conexão: a assistência “técnica”, em forma de conselhos e da entrega dum instrumento 
salvífico, que Dédalo presta a Teseu em ordem a este aceder ao poder, é da mesma ordem de 
intervenção daquela que Prometeu realizou junto de Zeus a fim de este vencer os Titãs:  
Num e noutro caso, a ajuda aparece sob uma forma pouco concreta. Para Prometeu, as 
modalidades do socorro que ele leva a Zeus não são indicadas. Sabe-se somente que se trata de 
uma astúcia, o dolos [ou Dolus] que oferece somente a vitória na recusa da violência e da força. 
Quanto a Dédalo, o expediente do fio de Ariadne constitui mais uma astúcia do que uma 
invenção técnica. A solução que ele oferece a Teseu testemunha mais da sua engenhosidade do 
que da habilidade manual, à qual ele recorrerá para se evadir do labirinto, fabricando, para esse 
feito, asas. Ele é aqui, como Prometeu, conselheiro em astúcias mais do que inventor (2000: 
183). 

 
2ª Conexão: Dédalo, à semelhança de Prometeu, tem um segredo relativo à procriação dum 

filho que pode colocar em perigo o poder temporal ou divino do seu pai: 
Possuidor da chave do esconderijo do filho ignominioso de Parsífae, 
mestre, em suma, da sua vida e da sua morte, Dédalo parece ocupar 
uma posição similar à de Prometeu, também ele detentor de um 
segredo que risca de custar a Zeus o seu trono e o seu poder [Eschyle, 
1949: V. 166-177]. Segredo que, nos dois casos, diz respeito à 
procriação de um filho perigoso para o seu pai. E o artesão, 
divulgando este segredo, desvendando o esconderijo de Teseu, 
provoca o declínio do poder de Minos. Porque o desaparecimento do 
monstro lança o soberano numa longa busca no final da qual ele 
encontrará, e Dédalo, a morte (2000: 183). 

 
Do exposto, podermos pois dizer que Dédalo, ainda que não seja um mito como Prometeu, 

mas sim uma figura mítica situada num conjunto de tradições lendárias recupera, como vimos 
atrás, alguns dos traços emblemáticos do Titã previdente. Neste sentido, e seguindo o estudo de 
Gilbert Durand, onde analisa como é que funciona o aparelho do mito, poderemos salientar o 
seguinte: ainda que Dédalo retome alguns dos mitemas e mitologemas que constituem o Mito de 
Prometeu, ele não deixa de sofrer, por um lado, uma derivação por amplificação (modificação do 
consensos maioritário dos mitemas), e, por outro, uma derivação por esquematização ou 
empobrecimento (mitemas que desaparecem pura e simplesmente), correlativamente ao 
fenómeno da derivação coloca-se o problema do desgaste por excesso de conotação com 
abandono ou perca do nome próprio ou de atributos específicos (1998: 96-116). Expliquemo-
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nos, ainda que os mitologemas da “desobediência hábil”, das “punições” e da “liberdade” 
caracterizem a história lendária de Dédalo, eles aparecem ora sob o efeito da derivação, ora sob o 
feito do desgaste, quanto aos mitologemas “a natureza titanesca” (o dualismo titanomáquico), “o 
pai dos homens” (a filantropia) e o da “imortalidade” (Prometeu triunfante) estes não estão 
presentes. 
Uma última palavra, Dédalo não é somente benfeitor da humanidade no sentido forte e 
significativo que Prometeu o é, como também não é titanesco, mas sim demoníaco, é um 
prometeu amplificado, isto é, prometeico em certos aspectos, mas é muito desencantado. Enfim, 
Dédalo é egotista, senão mesmo egoísta visto que apenas defende o seu próprio desejo de 
afirmação do seu talento (métis) numa solidão também ela calculada. 

 
3.2 Correcção à luz da mitocrítica: Dédalo e o Labirinto 

 
A novidade – e o ‘Novo’ sendo característica incontornável da modernidade - do carácter de 
Prometeu sob forma de usura na figura mítica de Dédalo consiste no seu egotismo e na sua 
profunda solidão e egotismo e solidão tornaram-se características essenciais da modernidade. A 
modernidade tem uma relação distinta com o mito, pois o mito so nesta época torna-se 
epistemologicamente relevante como forma de pensamento particular e estabelece-se como 
conceito liminar das várias formas da racionalidade moderna. Até ao início do século XVIII o 
mito designa, correspondendo a sua tradução latina fábula, uma narração pagã, sobretudo do 
corpo canónico das lendas dos deuses antigos. (Barck (2000-2005), vol. 4: 309.) Só no século 
XVIII, o conceito do mito estabelece-se como o ‘Outro’ da racionalidade, este conceito sendo 
auto-delimitado enquanto racionalidade cognitiva. Neste contexto as lendas antigas tornaram-se 
mito. A racionalidade moderna produz no mesmo momento histórico, em que surge o conceito 
do mito um outro correctivo de si-próprio, a estética. Para Levi-Strauss a separação entre a 
ciência moderna e o pensamento mítico produz-se entre o século XVII e o século XVIII, o 
pensamento mítico sendo caracterizado como “world of senses” (1978: 6). A distinção a que 
Levi-Strauss procede, entre o mundo dos sentidos e a verdade científica baseada na lógica 
matemática deixa entender que mito e estética representam dois momentos do mesmo lado na 
separação das formas do saber. Enquanto a estética desenvolve o seu conhecimento numa forma 
antropológica ou gnoseológica o mito nas formas narrativas de representação das estruturas 
arquetípicas, cuja forma de representação caracteriza-se entre outros par uma preexistência das 
personagens, “Gehabtsein der Figuren” e através duma motivação de atrás, “Motivation von 
hinten” (Lugowski: 1994).   
A literatura entretém com o mito uma relação estreita em relação aos temas, a matéria elaborada 
num texto, o que em alemão e designado com a palavra Stoffe (‘matéria’). Mas alem desta mito-
poética que referimos anteriormente em relação a Bachelard o mito e a forma estética da 
literatura encontram-se alem de mais no medium da língua, que é também o medium da forma 
moderna da racionalidade, a simbolização matemática sendo uma mera formalização – e 
idealização - da linguagem natural e em geral o medium da reflexão. 

O mito em geral está intimamente ligado a modernidade. Esta modernidade é, por sua vez, 
descrita por Gilbert Durand mediante uma bacia semântica designada por sisifiana ou 
situacionista que aceita com uma felicidade desesperada a desordem labiríntica e a “deriva”. Esta 
corresponde à sedução pelo Minotauro, à recusa de um Dédalo feliz que se recusa fugir do 
labirinto, lembrando o tema da “prisão feliz” de Stendhal, de um Teseu tolerante que brinda com 
o Minotauro, e à sedução da “deriva”, dos imprevistos e das complicações, que a cidade suscita. 
A salvação advém de fissuras que se entreabrem, e o labirinto torna-se novamente objecto de 
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charme “mesmo nas suas partes mais obscuras e subterrâneas” (1985: 12), como é o caso das 
“catacumbas” de Paris que exercem um fascínio enorme sobre a população. Esta bacia revela-se 
pertinente para uma análise do mitema (para nós mitologema) do labirinto. Sob o aspecto 
epistemológico do carácter essencialmente moderno do mito, o mitologema do labirinto torna-se 
assim mito da modernidade 
Procedemos a uma breve caracterização da modernidade na sua forma contemporânea, em que 
Durand se refere, sob o aspecto da constelação descrita de mito, estética, racionalidade cognitiva. 
Wolfgang Welsch apresenta as duas linhas contrárias da diagnose da modernidade. (1997: 53) 
Uma vez a modernidade encontra-se descrita sob o aspecto da sua tendência de diferenciação 
(exemplar: Habermas) e outra vez sobre o aspecto da sua tendência de uniformização (exemplar: 
Lyotard). Para a razão nenhuma destas duas tendências é aceitável e aqui distinguimo-nos de 
Durand, que coloca o sujeito da sua caracterização da modernidade numa posição situacionista 
que aceita a diferenciação com uma felicidade desesperada. A razão tenta encontrar uma terapia. 
No caso dum diagnóstico da diferenciação, a terapia será homogeneização, no caso da 
uniformização ela é pluralização. Mas as duas tendências, como as duas tentativas terapêuticas, 
revelam-se como as duas facetas do mesmo. Esta meta-reflexao não pode conduzir para um 
terceiro para mediar as duas posições. Como Welsch afirma: “ Não há um terceiro entre unidade 
e pluralidade”. (1997: 60.) A solução para a razão de compreender a modernidade reside, como 
mostra Welsch, na interligação dos vários discursos. Assim Welsch descreve a interligação do 
discurso cognitivo com o discurso estético mostrando o substrato essencialmente estético do 
discurso cognitivo (1995: 485-508), a “proto-estética da cognição” (1995: 507) Contra a ideia 
tradicional do discurso científico a documentação da inerência do estético na cognição obriga 
uma redefinição do conceito básico da verdade e “a verdade podia afinal revelar-se como 
fenómeno estético.” (1995: 486) Um estudo análogo ao estudo pormenorizado e a exposição do 
relacionamento feito por Welsch entre a racionalidade cognitiva e a estética revela-se necessário 
- e ainda esta para fazer - para a outra parte do “Outro” da racionalidade, o mito, pois estetiza e 
mito ambos sendo baseados na aisthesis, no mundo do sensível, como afirma Levi-Strauss. Não 
podendo desenvolver no contexto da comunicação presente este relacionamento, limitamo-nos a 
nossa apresentação abstracta. Para o prosseguimento da nossa apresentação o mero facto da 
relação e sobretudo a sua configuração são suficientes.   
A racionalidade, expressão deste Descartes da ideia duma mathesis universalis, não tem o 
monopólio epistemológico, e ainda menos, como discurso autónomo ela revela-se como ficção. 
Como tentamos mostrar no nosso breve esboço do relacionamento de racionalidade, estética e 
mito, também as duas últimas têm uma vertente essencialmente cognitiva. O mito é 
essencialmente uma narração e, como tal, partilha com a teoria, como forma de conhecimento da 
racionalidade, a língua. As formas cognitivas da estética - as teorias da estética sendo meta-
teorias - encontram-se na arte e a forma artística linguística e a literatura. Como sublinha Gabriel 
(1991: 207), contrario a ideia comum não a ciência da literatura e a ciência como forma da 
racionalidade mas a literatura mesma e a ciência encontram-se no mesmo plano. Falta 
acrescentar o mito.  
Há um campo vasto de literatura mítico-poética. Vasto sobretudo é o campo da literatura que 
trabalha com o tema mítico do labirinto (Schmeling: 1987; Schmitz-Emans: 2000), de que a obra 
Korrektur (Correcção), publicada em 1974, pelo escritor austríaco Thomas Bernhard pode ser 
exemplo, ainda que abstracto porque complexo do ponto de vista literário-filosófico. Neste livro 
encontramos a reflexão estética da constelação em cima apresentada da racionalidade, da estética 
e do mito. O mito de referência estruturante da modernidade é o mito do labirinto. O 
protagonista da narração é um Dédalo sob forma de usura de Prometeu. 
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O leitor e apresentador dos textos de Roithamer, o narrador do romance de Thomas Bernhard, 
reflecte em duas passagens do seu texto este regresso ad infinitum das sucessivas correcções. A 
primeira reflexão encontra-se sensivelmente no centro do livro e ao mesmo tempo marca a 
transição para a segunda parte. O narrador descreve o desenvolvimento das versões, até à última 
existente de vinte ou trinta páginas, continuando a reflectir sobre o acto de redução já efectuado 
por Roithamer, imaginando a última sequência do processo: o nada do tudo, deste tudo, através 
do qual o tudo somente ia começar a existir, continuando “de tudo o que no todo fora pensado” 
(2007: 139). A descrição do desenvolvimento e a afirmação citada encontram-se numa só frase 
que percorre duas páginas e meia. A frase que começa “E o estudo principal de Roithamer” 
caracteriza o texto como o mais apto para publicação. O narrador exprime a intenção de mandar 
o conjunto das versões para o editor e descreve o processo do desenvolvimento. Esta descrição, 
por sua vez, termina na reflexão sobre o tudo. A frase termina sob a forma cómica e grotesca do 
transporte do espólio do hospital para o lugar destinado à leitura e à redacção da obra póstuma. O 
lugar referido é identificado pela “sobrecâmara hölleriana”: um pequeno quarto, com quatro 
metros de comprimento por cinco metros de largura, situado debaixo do tecto da casa de Höller, 
amigo de Roithamer e do narrador, onde Roithamer projectou o cone e desenvolveu a sua 
reflexão.  
O lugar é considerado essencial para o projecto, a casa de Höller, uma construção aparentemente 
alógica mas funcional correspondendo ao cone projectado e o processo da sua elaboração como a 
reflexão do “tudo” sob o aspecto do cone. Este lugar, continuamente referenciado no texto do 
narrador como também na escrita de Roithamer, representa para o narrador o sítio adequado para 
o estudo e para a preparação para publicação da escrita de Roithamer. Voltando para a frase 
referenciada, a frase termina numa refutação violenta da relação dos “fragmentos” e a intenção 
de ordenar, e o narrador corrige, tentar ordenar o espólio. Redigir e ordenar representam 
efectivamente conceitos bem diferentes. O narrador não chegará a ordenar o espólio mas o seu 
texto-mesmo representará finalmente uma redacção, que corrige o texto de Roithamer, texto, 
para o leitor inacessível e só presente através do texto do narrador.  
O texto Correcção é mais uma correcção na sequência de correcções. Os dois autores, Roithamer 
e o narrador, são muito próximos, o narrador afirma ter vivido literalmente no pensamento de 
Roithamer. Sentindo a necessidade de libertar-se deste pensamento ele aproxima-se do espólio 
para encontrar o caminho para a liberdade. Mas não há nenhuma Ariadne para este Teseu, que 
oferece o fio. E não pode haver. Teseu vem de fora, entra no labirinto e sai. O narrador através 
da sua identificação com Roithamer sempre esteve no labirinto. O caminho encontrado é o texto 
do narrador, mas este texto não conduz para fora do labirinto. O texto Correcção tem várias 
particularidades. Como já foi referido, o texto representa uma escrita contínua sem divisão 
nenhuma. Não há capítulos, não há parágrafos. O texto também não segue nenhuma lógica de 
desenvolvimento, seja ela uma lógica psicológica na construção dos personagens, seja ela uma 
lógica argumentativa na presentação do pensamento de Roithamer. O texto é antes de mais 
caracterizado por variações na descrição do pensamento de Roithamer. Estas variações são 
muitas vezes contradições. A narração do texto Correcção apresenta uma semelhança estrutural 
com as narrações míticas onde nos encontramos confrontados com um leque de variações do 
mesmo mito, o que nos obriga a uma tentativa de reconstrução do mito sob forma de modelo 
ideal. No texto de Thomas Bernhard forma e conteúdo são expressão do mesmo, da tentativa do 
narrador de encontrar o caminho para fora do labirinto do texto.  
O labirinto do texto do narrador é produzido a partir do labirinto do texto de Roithamer. Este 
texto trata de ordenação e construção. O edifício, que Roithamer projecta e constrói é um cone 
de habitação. A forma do cone é uma das formas geométricas básicas e ideais. A arquitectura 
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moderna baseia-se nestas formas. O texto de Bernhard cita nomes de arquitectos da modernidade 
como Mies van der Rohe e Richard Neutra. Le Corbusier, em 1923, no seu manifesto Vers une 
Architecture (1958) apresenta as cinco “formes primaires”. Refira-se que uma sexta forma, o 
cone, não figura nesta lista.  
Na arquitectura esta forma é utilizada exclusivamente por Boullée que se encontra referenciado 
no texto de Bernhard. A forma que Roithamer escolhe não só é uma das formas primárias, mas 
uma forma que se encontra ligada aos projectos de Boullée e que traz um aspecto simbólico-
semântico. Boullée é, em conjunto com Ledoux, o representante mais importante da arquitectura 
revolucionaria da “age of reason” (Kaufmann: 1955). Estes arquitectos – designados por 
Kaufmann arquitectos da revolução - desenvolveram uma arquitectura absolutamente lógica a 
partir das formas geométricas ideais. Esta arquitectura ao mesmo tempo é “architecture parlante” 
(Boullée). O cone na obra de Boullée é utilizado para a concepção dum cenotáfio (túmulo vazio).  
Como Vogt (1969) mostra, a especificada do projecto do cone consiste na combinação de dois 
espaços interiores essencialmente diferentes numa realização contraditória. Sem entrar em 
pormenores técnicos, o problema nos desenhos de Boullée reside na iluminação, que é um 
aspecto não somente construtivo mas também simbólico, por esta denotar uma grande 
intensidade no panteão onde se esperaria, por razões arquitectónicas, um lugar de penumbra. A 
construção do cone de Boullée é complicada pela concepção dum espaço vazio situado no topo 
do cone. Neste espaço corresponde o espaço de meditação que é um elemento essencial na 
concepção do cone de Roithamer. Este cone é destinado à felicidade da sua futura inclina, a irmã.  

Pensado como construção absolutamente adequado para ela, o cone ao mesmo tempo 
representa a construção simbólica (“parlante”) do pensamento racional do construtor. A irmã 
morre antes da realização do edifício, tornando-se este num cenotáfio da intenção e tentativa 
falhada do autor do projecto. Como ponto de referência cristaliza-se o vazio, ou seja, o nada: a 
forma de cenotáfio; a sala vazia problemática em Boullée; a sala de meditação, forma alternativa 
a reflexividade racional, no cone Roithamer; a morte da Irmã. O nada apropria-se do cone.  
O cone de Roithamer representa o resultado duma reflexão racional que visa o “tudo”. O cone é 
– como a irmã de Wittgenstein caracterizou a casa feita pelo filósofo para ela – “lógica tornada 
casa”. O cone representa a aspiração do “tudo” que Roithamer reflecte, sempre corrigindo, no 
seu texto “Sobre Altensam e tudo que esta relacionado com Altensam com a consideração 
especial do cone.” No cone, sendo construção, não pode haver correcção. A correcção procede 
na sua reflexão. A reflexão sob forma de racionalidade cognitiva de Roithamer não consegue sair 
da forma materializada na forma arquitectónica do cone, forma geométrica ideal, expressão de 
racionalidade que se torna forma proto-estética da racionalidade cognitiva de Roithamer. O que 
Roithamer constrói é paradoxalmente a materialização artística duma reflexão rigorosamente 
racional, que se auto-destrui não encontrando o seu “tudo”. Roithamer, sofrendo com o mundo, 
tenta criar o seu mundo absolutamente racional e artificial. O outro para quem Roithamer quer 
construir a partir dai as condições necessárias e suficientes de felicidade, é a irmã, pensada – 
mais do que imaginada - por o construtor como muito próxima dele.    
Contra a sua própria vontade e intenção Roithamer torna-se construtor dum labirinto. Este 
Dédalo constrói o labirinto para si-próprio. Este Dédalo representa um Prometeu sob forma de 
usura. Si Prometeu visa com a sua ajuda a humanidade, Roithamer visa-se si-mesmo. A ideia do 
universal encontra-se reduzida a forma da racionalidade. A invenção da cultura por Prometeu 
encontra em Roithamer a sua nova forma na artificialização do mundo contra a natureza. A 
artificialização racional é a estratégia adoptada da recusa violente da genealogia e da tradição 
representadas por Altensam. Este Prometeu já não é filho dos deuses, é homem mas ele adopta 
uma posição excêntrica. Esta posição é caracterizada pela utilização da racionalidade absoluta 
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como caminho para a felicidade. A invenção da escrita por Prometeu encontra no livro de 
Bernhard o seu reflexo na necessidade da escrita como correcção. O edifício racional e 
iluminado do cone construído para a irmã representa o que se torna labiríntica, a racionalidade. A 
forma estética clara da construção representa o erro, evoca dentro da racionalidade o “outro” da 
racionalidade cognitiva.  
O trabalho de Roithamer torna-se labiríntico para o organizador do seu espólio e exprime-se na 
sua escrita: variações, que representam mais uma correcção. Esta correcção dá forma ao tudo, 
uma forma labiríntica. Este labirinto da racionalidade é infinito e consequentemente não permite 
nenhuma tomada de posição exterior e consequentemente não permite nenhuma representação 
através duma narração – devido a impossibilidade do posicionamento exterior dum narrador - 
mas só na forma narrativa-mesma – o narrador sendo integrado na narração - o que faz o livro 
Correcção. 
Referimo-nos a uma segunda reflexão do regresso ad infinitum das correcções. A este respeito, o 
narrador escreve 

 
Eu estou efectivamente horrorizado com tudo o que acabo de escrever, 
que tudo foi completamente diferente, penso eu, mas vou corrigir o 
que escrevi, não agora, vou corrigir depois, quando chegar o momento 
de uma tal correcção, então vou corrigir e depois corrijo o corrigido e 
o corrigido vou corrigir depois novamente e assim por diante, assim 
Roithamer. Permanentemente corrigimos e corrigimo-nos a nós 
próprios sem a mínima contemplação, porque a todo o momento 
reconhecemos que fizemos (escrevemos, pensámos, executámos) tudo 
errado, que agimos erradamente, que tudo era falso no nosso 
procedimento, de modo que tudo até este momento é uma falsificação, 
por isso corrigimos essa falsificação e corrigimos novamente a 
correcção dessa falsificação e corrigimos o resultado dessa correcção 
da correcção e assim por diante, assim Roithamer. (2007: 242). 
 

Esta reflexão encontra-se na parte final do livro e evoca a possibilidade duma “verdadeira 
correcção” (eigentliche Korrektur) (2007: 242), o suicídio. Mas esta correcção representa uma 
transgressão violenta e absoluta do não-transitável para o nada. E o livro, terminando com a 
palavra heideggeriana “Lichtung” (clareira), evoca uma possível solução que está ligada ao outro 
da racionalidade cognitiva, e essa mesma palavra podia designar a reflexão estético-mítica da 
racionalidade de Correcção.      

O mito da modernidade é o labirinto, construído involuntariamente pelo homem moderno, 
um Dédalo, Prometeu sob forma de usura, para si-próprio. O livro de Thomas Bernhard não só 
trata deste mito mas é – ou que nos queremos mostrar – uma versão deste mito. 
 

Notas 
*O presente estudo foi realizado no âmbito do Centro de Investigação em Educação (CIEd) do 
Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. 
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As dinâmicas de interação sociedade, cultura e meio-ambiente podem apontar estratégias 
discursivas conotadoras de sentidos sutis. A publicidade que explora a imagem da natureza na 
venda do condomínio Ecovillaggio, na cidade de Goiânia, GO,  mostra o envolvimento-
desenvolvimento do narrador-publicitário na criação de estratégias e atividades em face do meio 
ambiente e da natureza, modalidades do querer, dever, saber e poder-fazer, sanções exercidas 
pela cultura ou pela própria natureza,  valores explorados e como  as expressões paradigmáticas 
manifestam o imaginário da interação da sociedade com o meio ambiente. O fôlder, pela fusão 
da linguagem verbal com a visual (texto sincrético), apresenta o lançamento do condomínio 
Ecovillaggio na cidade de Goiânia, no Jardim América. Trata-se do primeiro empreendimento 
eco-sustentável no centro-oeste. 
A modalização do discurso será analisada a partir da semiótica discursiva de Greimas e os dados 
da análise, da antropologia do imaginário de Gilbert Durand. O narrador-publicitário, ao ligar o 
produto à preservação dos recursos naturais, vende não só apartamentos, mas o ser cidadão 
privilegiado que adquire hábitos e visão cultural que podem e devem enfatizar o equilíbrio da 
cultura (as vantagens da vida moderna) com um imperativo ético (a consciência de um bom uso 
da natureza). 
Para a semiótica greimasiana, o que interessa não é só o que se diz, mas como se diz. O estudo 
do plano do conteúdo dos textos em um percurso gerativo de sentido opera a divisão em três 
níveis: discursivo (mais complexo e concreto), narrativo (intermediário) e profundo ou 
fundamental (mais simples e abstrato). Cada nível comporta um componente sintáxico e outro 
semântico. 
O nível profundo é constituído de dois planos: euforia (valor positivo) e disforia (valor negativo). 
O nível de superfície é constituído pelo narrativo (encadeamento de estados e transformações) e 
discursivo (figuras e efeitos de sentido). 
Para Greimas, quatro elementos formam a estrutura da narrativa: a manipulação, a competência, 
a performance e a sanção. 
A manipulação é uma personagem ou objeto que induz outro a fazer alguma coisa, o qual tem de 
ter o querer e o dever. O objeto valor manipula a personagem a adquirir a competência. 
Adquirida a competência, o sujeito do fazer adquire um saber e um poder e chega a um estágio 
de performance.  Desempenhando algo, o sujeito pode entrar em junção ou disjunção com 
determinado objeto-valor. A sanção é o reconhecimento de que a performance foi realizada pelo 
sujeito, que  recebe um castigo ou uma recompensa. 
O fôlder, 30 por 23 cm, com quatro dobraduras é composto por oito partes. O corpus de análise 
desta pesquisa refere-se às três primeiras partes.  

 
ANÁLISE 

Figura I 
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Nessa parte do fôlder (capa), temos uma cena que ocupa a página inteira de fundo verde musgo, 
destacando-se, na parte superior, o logotipo: um semicírculo alaranjado, uma folha verde e outro 
semicírculo azul, que representam os três edifícios do condomínio Ecovillaggio. As três torres, 
Sole, Flora e Acqua, referem-se aos elementos da natureza: laranja (sol), verde (flora) e azul 
(água). Percebe-se logo que é um empreendimento ligado à natureza. Os nomes sole, flora e 
acqua, de origem latina, apresentam um diferencial que sinaliza uma pequena comunidade que 
quer fazer a diferença. 

Os elementos da logomarca, mesmo fixos, têm movimento, como um yin, que corresponde, 
conforme Durand (1960), ao regime dos mistérios da noite, da terra e à ambigüidade da vida e 
morte, ou seja, ao anima, e yang, que corresponde ao regime diurno, à clareza do racional e à 
coerção da lógica e do poder, ou seja, o masculino, o animus. Nesse sentido, ocorre a interação 
eufórica do feminino terra (natureza) com o masculino homem. O indivisível, sem começo e 
sem fim, do círculo, figura dos ciclos celestes, signo da harmonia (Chevalier p.251), mostra a 
natureza, flora, água e sol, em harmonia. 
 
Logo após o logotipo, o nome do condomínio em letras brancas (ECOVILLAGGIO) e logo 
abaixo, em letras menores, o setor onde se localiza o empreendimento (Jardim Bela Vista). O 
nome Ecovillaggio pode ser interpretado como uma pequena comunidade ligada à natureza.  
Eco, segundo o dicionário Aurélio, é meio ambiente e villaggio em italiano significa pequena 
comunidade.  
 
Ekos é plurissignificativo. Em grego, oikos é casa, habitação, bens, família; no tupi-guarani, ekó 
é vida e, em latim, echo é tudo que tem ressonância, reverbera, será ouvido. Em italiano, ecovilla 
é a comunidade unida por um propósito ecológico, social e/ou espiritual, que procura o 
crescimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 
afetar as necessidades das gerações seguintes.  

De acordo com Svensson (2002, p. 10),  

Ecovilas são comunidades de pessoas que se esforçam por levar uma vida em harmonia consigo 
mesmas, com os outros seres e com a Terra. Seu propósito é combinar um ambiente sociocultural 
sustentável com um estilo de vida de baixo impacto. Enquanto nova estrutura societária, a 
ecovila vai além da atual dicotomia entre assentamentos rurais e urbanos: ela representa um 
modelo amplamente aplicável para o planejamento e reorganização dos assentamentos humanos 
no séc. 21.   
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Uma flor em branco e a frase em itálico com letras brancas: Viver bem, naturalmente.,  quatro 
flores em branco, tudo  em fundo verde musgo, sinalizam o  paraíso terrestre,  lugar da vida 
natural e tranqüila, em que tudo era dado ao homem sem qualquer esforço.  
 
A frase Viver bem, naturalmente remete a uma vida não somente harmoniosa com a natureza, 
mas fácil e feliz ou completa, daí o ponto final depois da frase.  
A frase Viver bem, naturalmente é ambígua, pois o advérbio naturalmente significa  certamente 
ou de acordo com a natureza, de modo natural. No entanto, os efeitos de  sentido são alcançados,  
visto que o fundo verde, segundo Chevalier (p.939), é a cor do reino vegetal, o despertar das 
águas primordiais e da vida, o que remete ao simbolismo das águas lustrais e regeneradoras do 
Batismo. Como diz Durand (p.220), o verde desempenha isomorficamente um papel terapêutico, 
porque é assimilado ao repouso, à profundidade materna. Nessa perspectiva, ao aliarmos a cor 
verde às flores e aos dizeres Viver bem, naturalmente pode-se inferir que se trata de um chamado 
para um despertar ligado à natureza. Viver bem resulta da ligação estreita com a natureza e com 
suas dádivas. 
 
A idéia do homem em harmonia com a natureza e seu espaço é também enfatizada nas imagens 
das flores. Como exemplo, no ikebana, o arranjo de flores efetua-se conforme um esquema 
ternário: o galho superior é o Céu, o galho médio, o homem e o galho inferior, a terra (Chevalier 
p.437). No fôlder, as três forças devem harmonizar-se para formar o universo: o homem, a 
natureza e o espaço/terra (Ecovillaggio), a casa e o lar feliz, unido e com filhos.  As flores, 
quatro juntas e uma separada, remetem às sementes levadas pelo vento, para que proliferem, para 
que o conceito do empreendimento se dissemine.  
 
Nessa perspectiva, todos os componentes do cenário, como forma, cor, linhas, movimentos e 
seus valores, levam aos termos contrários e subcontrários da semiótica. No enunciado Viver bem, 
naturalmente, os contrários são cultura vs. Natureza e os subcontrários, não-cultura vs não-
natureza. Essas hipóteses interpretativas acenam para o mitema, menor unidade redundante do 
mito, vida harmoniosa com a natureza sempre produtiva (lembrem-se os frutos) e dadivosa, que 
não exige trabalho ou esforço para a sobrevivência. 

Figura II 
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O fundo verde-claro parece de papel reciclado. A publicidade-propaganda pauta-se na persuasão 
para atrair o leitor, usando papel não reciclado para obter uma definição boa das imagens. O 
simulacro do papel reciclado sinaliza o reaproveitamento e uso harmonioso da natureza. 
O ramo de folhas (heras) remete ao simbolismo de uma coletividade unida em uma ação coletiva 
e pensamento comum, ao ciclo eterno das mortes e nascimentos, regeneração e mito do eterno 
retorno.  
Pela frase em letras pretas, em itálico, Máximo contato. Mínimo impacto.  o narrador-publicitário 
traz a idéia não apenas do homem convivendo com a natureza, mas também de algo integrado,  
uma relação participativa do ciclo, o homem envolvido com a  preservação  ambiental, se quiser 
reencontrar o paraíso terrestre. 
Logo abaixo à esquerda, um casal sorridente e, na parte central, três prédios, imagens dos 
regimes diurno e noturno que se mesclam e se fundem. As três torres, os coqueiros e as árvores 
remetem aos gestos do poder, do alto, do distinto, referentes à modalidade heróica do regime 
diurno. As folhas e o casal unidos pelas mãos e pelo corpo sinalizam a união e a intimidade 
referentes à modalidade mística do regime noturno. 
No final do canto esquerdo, o texto: 
Viver em harmonia com a natureza sem abrir mão do conforto. Esse é o convite irresistível do 
Ecovillaggio Jardim Bela Vista. Seguindo uma tendência mundial em construção civil, o 
Eccovillaggio é um empreendimento ecologicamente correto que respeita e utiliza o meio 
ambiente de forma inteligente, garantindo assim, mais qualidade de vida para os moradores. 
No Ecovillaggio Jardim Bela Vista, as práticas de sustentabilidade serão aplicadas em meio a 
muito lazer, estilo e modernidade. É um empreendimento de alto nível que a natureza escolheu 
para viver. 
Para o narrador-publicitário, o viver em harmonia com a natureza não implica abrir mão do 
conforto. Ele convida o leitor para tal estilo de vida, ancorado não só no  conhecimento de 
mundo partilhado - a destruição da natureza pela degradação dos ecossistemas – mas, também, 
na necessidade de reduzir o impacto ambiental para um desenvolvimento ecologicamente 
equilibrado.  
Apesar de o nível fundamental ser considerado o mais simples, inicia-se a análise do percurso 
gerativo pelo nível discursivo. Pelas marcas lingüísticas do texto pode-se chegar ao discurso. 
A sintaxe discursiva instaura as pessoas, tempos e espaços: o sujeito Ecovillaggio, o espaço 
Jardim Bela Vista, aqui e agora. Na semântica discursiva, a isotopia é responsável pela 
manutenção da linha sintagmática do discurso, bem como de sua coerência semântica. São duas 
as formas de isotopia: a temática, no caso, a natureza,  constitui-se pela repetição de elementos 
semânticos abstratos em um mesmo percurso temático,  e  a figurativa, o empreendimento 
Ecovillaggio,  pela redundância e associação de figuras próximas. Assim, a tematização é a 
natureza, cuja figurativização se dá por meio do empreendimento Ecovillaggio, aqui e agora.  
A sintaxe narrativa instala os sujeitos juntos (em conjunção) ou separados (em disjunção) dos 
objetos que pretendem alcançar, pois neles investiram valores que lhes são significativos. É 
importante notar que objetos-valor não são necessariamente coisas, mas tudo em que o sujeito 
investe valor: amizade, felicidade, conforto. Assim, o enunciado básico neste nível se dá pela 
relação na qual o sujeito é o actante que se relaciona transitivamente com o objeto.  
A transformação, passagem de uma forma de estado a outra, pode ocorrer de duas maneiras: por 
conjunção, em que há a passagem do estado de disjunção ao de conjunção, e por disjunção, em 
que há a passagem de um estado de conjunção ao de disjunção. 
O encadeamento dessas relações de estado e a seqüência de suas transformações hierarquizadas 
constituem o programa narrativo (PN).  
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Para a semiótica, existe a possibilidade de criar dois tipos de programas narrativos: de base, 
constituído de um sintagma elementar referente à interação do sujeito com um objeto-valor, 
responsável pela transformação do sujeito, e narrativo de uso, um sintagma que diz respeito à 
necessidade de o sujeito entrar em conjunção com um objeto-valor considerado necessário ou 
imprescindível para a realização do programa de base. 
 No fôlder, constitui o programa narrativo de base o enunciado: 

1. o sujeito1(sujeito de estado) em disjunção com o objeto-valor Natureza (Ecovillaggio).  

Em todo programa narrativo (PN) há um sujeito operador ou do fazer, no caso, o narrador-
publicitário. Assim, no plano discursivo, cabe ao Destinador propiciar uma vida com harmonia, 
tendo a natureza como aliada, e ao Destinatário, recebê-la. 
A semiótica prevê um Destinador, aquele que impulsiona a transformação do Destinatário em 
face de um objeto-valor. Assim, enquanto as modalidades do ser são expressas pelos verbos crer, 
querer e dever, considerados objetos modais virtualizantes, porque envolve a subjetividade, as do 
fazer são expressas pelos verbos poder e saber que, objetos modais atualizantes, envolvem a 
objetividade.  
O Destinador tenta manipular o Destinatário para que realize ou não determinado ato. O 
narrador-publicitário tenta manipular o leitor para que compre o objeto-apartamento. A 
manipulação pode ocorrer por quatro estratégias: provocação: o Destinador faz uma imagem 
negativa do Destinatário para levá-lo ao dever-fazer; sedução: o Destinador faz uma imagem 
positiva do Destinatário para levá-lo ao querer-fazer; intimidação: o Destinador oferece valores 
negativos ao Destinatário para levá-lo ao dever-fazer e  tentação: o Destinador oferece valores 
positivos ao Destinatário para levá-lo ao querer-fazer.  
Nesta publicidade, ocorre manipulação por tentação: o leitor disjunto do objeto-apartamento da 
Ecovillaggio não faz parte de uma sociedade que preserva a natureza e por sedução de uma 
moradia que traz todos os benefícios da natureza. O fazer persuasivo do narrador/publicitário 
parte do mito do paraíso terrestre, visando transformar o futuro em fantástico ou sonho possível. 
Seu objetivo é fazer o leitor exercitar, no imaginário, a possibilidade de conhecer o trajeto que 
leva ao pólo não-vida harmoniosa e a motivação para adquirir o apartamento que o levará para a 
vida harmoniosa.  
Nessa perspectiva, o narrador-publicitário coloca à venda não apenas um condomínio, mas 
também necessidades e padrões sociais, ou seja, contribui para uma visão cultural que enfatiza o 
equilíbrio entre natureza e sociedade, desenvolvimento e envolvimento.   
Para estabelecer o contrato fiduciário com o leitor, oferece-lhe a garantia de, ao comprar o 
apartamento, alcançar o paraíso perdido.  
Para o enunciatário entrar em conjunção com o condomínio, o narrador-publicitário proclama 
que o homem só é feliz “naturalmente”, para o que existem dois caminhos: 
. a natureza/pessoa civilizada  deve estar em conjunção com a natureza/física; 
. ter boa relação e harmonia com a Natureza/física, o que exige conjunção com o desejo do 
hábitat (casa/domus). 
O narrador-publicitário (enunciador), pela argumentação, sobretudo, verbal, manipula o leitor 
para entender que sua felicidade depende de seu desejo de estar bem com a natureza. 
Estar bem com a natureza é ter o que o condomínio oferece por isso sua argumentação, descritiva 
e imagética, enfatiza o sensível e o visual.  A cor verde permeia todo o folder, as folhas de heras, 
as pessoas jovens saudáveis e sorridentes. As folhas de hera marcam a isotopia do paraíso: Eva 
aparece com as partes pudendas cobertas por hera. 
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O sentido do texto é construído por duas oposições semânticas: viver em harmonia com a 
Natureza (vida ) vs. não viver em harmonia com a Natureza (não-vida), o que envolve 
desenvolvimento vs. envolvimento,  oposição  marcada pela isotopia eufórica vida, que remete 
ao efeito de sentido de uma vida feliz, plena e harmoniosa, e pela isotopia disfórica, a qual 
remete a não-vida, infeliz, escassa e não harmoniosa.  
Uma sucessão sêmica mostra a cidade marcada pelo desenvolvimento, ordem, equilíbrio e 
envolvimento de seus moradores. Trata-se de um produto inédito, o primeiro empreendimento 
em Goiânia que busca equilibrar as oposições desenvolvimento vs. envolvimento; sociedade vs. 
Natureza; destruição da natureza vs. manutenção da natureza; não-ética vs. Ética 
(ecologicamente correto); sustentabilidade vs. não-sustentabilidade.  
 
Pode-se afirmar que nessa parte do fôlder configura-se o mitema: o homem preservador da 
natureza é um homem realizado naturalmente. 
 
Figura III 

 
A imagem de um ramo de heras é a continuação de outra parte do folder, e com fundo verde-
claro imitando o papel reciclado, em itálico os dizeres: Diferenciais eco-sustentáveis únicos, 
como a sensação de cuidar da natureza. Os adjetivos eco-sustentáveis e únicos dão ao 
substantivo diferenciais a idéia de que se trata de um empreendimento inédito no cenário da 
cidade de Goiânia, pois além de ser um empreendimento sustentado pela natureza, parece que a 
idéia de cuidar da natureza é capaz de carrear uma sensação única também, singular, especial.  
No quadrado, o valor da taxa do condomínio e logo a seguir outro texto em maiúsculas: NO 
ECOVILLAGGIO VOCÊ VAI ENCONTRAR O EQUILÍBRIO ENTRE PRESERVAR A 
NATUREZA E DESFRUTAR DELA. Logo abaixo outro texto: Graças ao conceito em 
desenvolvimento sustentável batizado de 3 Rs (Reduzir-Reciclar-Reutilizar), você conserva o 
meio ambiente e os recursos naturais e ainda diminui drasticamente a taxa de condomínio. 
O apelo ao institucionalizado une a cidadania à vantagem pessoal de não gastar e economizar. O 
sentido da falta leva o narrador-publicitário a instigar a paixão das vantagens no leitor: 
transformar-se em benfeitor da natureza (proteger o ecossistema) e pessoa ética (não destruidor 
da natureza), comprometido com a ação social (desenvolvimento-envolvimento). 
O discurso, pautado num contrato fiduciário, oferece casa, lazer, harmonia com a natureza, 
imagens do regime noturno, sem esquecer a perspectiva de uma luta contra uma sociedade que 
não privilegia a natureza, contra os preços altos de taxas de  condomínio,  o que enfatiza o 
schéme do regime diurno. Essas imagens mais a de ciclicidade, marcada pelos léxicos reduzir, 
reciclar e reutilizar, conduzem ao regime crepuscular e ao mitema integração à natureza. 
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No canto direito temos os diferenciais da Ecovillaggio, topicalizados. 
Captação de energia solar; Reaproveitamento da água da chuva, chuveiros e lavatórios 
Água filtrada nas torneiras e chuveiros dos apartamentos; coleta seletiva de lixo; centro de 
conveniências; espaço para ducha car; telhado verde; telhas recicladas, tinta atóxica; 
churrasqueira ecológica; sensores de presença; mediação individual; pomar e herbário; ponto 
climatizador evaporativo. 
 

Pelos itens topicalizados, o enunciatário (eu/tu) percebe as vantagens de fazer parte desse espaço. 
A institucionalização do traço social e patriótico contribui para o bem- estar da sociedade 
(economia da energia social), modaliza o preço do condomínio pela polarização gastar bem vs. 
gastar mal. O sacrifício (preço) é compensado pela contribuição/doação do empreendimento 
Ecovillaggio e do comprador, que fazem parte da sociedade: criação de um contexto ou situação 
que melhora a condição de vida de todos,  ajudando o comprador a se atualizar  e integrar-se na 
melhoria da cidade, do país e do mundo. Aderindo aos diferenciais do espaço Ecovillaggio, ele 
ganha auto-estima como pessoa, chefe de família e brasileiro envolvido com os problemas do 
mundo. 
Os diferenciadores, topicalizados em frases curtas, requerem uma explicitação, por exemplo, o 
que é uma churrasqueira ecológica. O fôlder é um convite ao diálogo entre empreendimento e 
comprador mediado pelo corretor de imóveis.  
As vantagens do condomínio pontuam o mitema: Natureza física vista como utilitária pelo 
serviço que presta, ou seja, ela serve ao homem dando-lhe o sustento para uma moradia feliz e 
harmoniosa/ Natureza humama vista como doadora do respeito ao seu ciclo, o que resguarda e 
reaproveita o que o homem usa da Natureza. Valor representativo de vida que preserva e 
transforma, permitindo um renascimento. Não há extinção, tudo é revivido. 

 
Considerações Finais 
 
O narrador-publicitário enfatiza, além dos valores positivos do produto, padrões de 
desenvolvimento e envolvimento do ponto de vista do fazer e do ser cidadão goiano, com base 
no mundo real (maquete, natureza) e institucionalização (leis e regras para a conservação do 
ambiente). Recorrendo ao marketing da sustentabilidade, privilegia a formação de novos hábitos, 
reforçando a valorização promissora de um novo viver, abundante, e diferente do habitual.  
O leitor percebe não só a possibilidade de auxiliar na redução de um problema enfrentado pela 
sociedade moderna, a morte da natureza, mas também desfrutar de todos os benefícios que a 
natureza pode oferecer. Assim, o narrador-publicitário institucionaliza sua mensagem, ao 
transformar um aspecto individual em um traço social bem aceito e, mesmo, engrandecedor da 
personalidade do comprador. 
As imagens e sua interação com o verbal mostram a eficácia e as sutilezas persuasivas do 
narrador-publicitário na criação de um “fazer” vendas de boas moradias aliadas à natureza e na 
configuração de um enunciatário capaz de “ser’ cidadão goiano privilegiado, posto que lhe seja 
oferecido não somente um bom produto, mas também a possibilidade de adquirir hábitos e visão 
cultural que “podem e devem” enfatizar o equilíbrio da cultura (as vantagens da vida moderna) 
com um imperativo lógico (o bom uso da natureza). Trata-se de vendas para além de uma 
moradia, ou seja, para um novo e inteligente mundo, o paraíso terrestre. 
O mito do paraíso terrestre, no caso deste fôlder, foi se delineando pelos mitemas: vida 
harmoniosa com a natureza sempre produtiva, o homem preservador da natureza é um homem 
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realizado naturalmente, natureza física utilitária e natureza humana doadora do respeito ao ciclo 
da natureza. 
Parafraseando Samuel N. Branco, o desenvolvimento sustentável é o lugar onde se colhem todos 
os dias os ovos de ouro sem matar a galinha que os põe.   Galinha de ovos de ouro pode ser a 
metáfora da prodigalidade da natureza, mas na verdade o discurso ecologicamente correto do 
fôlder está em consonância com o boom imobiliário que vivem hoje as grandes cidades, o que 
resulta em pingues lucros para as construtoras e incorporadoras.  
 
Deve-se, portanto, inverter aqui a forma metafórica galinha de ovos que diz respeito à natureza. 
Galinha de ovos de ouro refere-se aos cofres cheios de dinheiro das construtoras e 
incorporadoras do mercado.  
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A Revisitação dos Jardins nas Obras de Clarice Lispector e João Guimarães 
Rosa 
 
Ermelinda Maria Araújo Ferreira* 

 
Introdução 
Examinar a violência é olhar de frente para uma das realidades mais sintomáticas e mais difíceis 
da época: uma condição crônica, espécie de ferida permanentemente aberta, à qual nos 
acostumamos e com a qual convivemos sem contar com sua cura. Ao aceitar a violência com 
crescente naturalidade, como um elemento obrigatório da paisagem cotidiana, abrimos um 
espaço cuja extensão pode ser ilimitada. Neste artigo pretende-se refletir brevemente sobre a 
violência implícita na representação literária dos animais. Em seu artigo “Por que olhar os 
animais?” John Berger afirma o que todos nós podemos constatar: por toda parte os animais 
estão desaparecendo. Segundo o autor, o século XIX, na Europa Ocidental e na América do 
Norte, viu o início de um processo que foi agravado pelo capitalismo corporativo do século XX: 
o rompimento com  a tradição das relações entre o homem e a natureza. Antes dessa ruptura, os 
animais constituíam o primeiro círculo relacional do ser humano com o mundo ao seu redor. 
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Essa centralidade, naturalmente, era econômica e produtiva. Fossem quais fossem as mudanças 
nos meios produtivos e de organização social, os homens dependiam dos animais para alimento, 
trabalho, transporte e vestimenta.  
 Mas os animais não entraram no universo de atuação dos homens apenas na forma de 
carne, couro e chifre. Desde os primórdios da humanidade eles também invadiram a sua 
imaginação, como mensageiros com funções mágicas, oraculares e sacrificiais. É por isso que a 
antropologia, preocupada com a passagem da natureza à cultura, tão freqüentemente dedica-se a 
interrogar sobre os segredos das semelhanças e diferenças entre o homem e o animal. Através do 
paralelismo de suas vidas, o animal provoca no homem algumas de suas primeiras perguntas e 
algumas de suas primeiras respostas. Basta lembrar que o primeiro tema da pintura foi animal, e 
provavelmente a primeira tinta foi sangue de animal. Antes disso, como afirma Berger, é 
razoável supor que a primeira metáfora também tenha sido animal.  
Rousseau, em seu Ensaio sobre a Origem das Linguagens, afirma que a própria linguagem 
começa com a metáfora: “Como as emoções foram os primeiros motivos que induziram o 
homem a falar, suas primeiras palavras foram tropos. A linguagem figurativa nasceu primeiro, 
significados adequados foram inventados por último.” Provavelmente a primeira metáfora foi 
animal porque a relação essencial entre homem e animal era metafórica. Dentro dessa relação, o 
que os dois termos – homem e animal – partilhavam de comum revelou o que os diferenciava. E 
vice-versa. Em seu livro sobre totemismo, Lévi-Strauss comenta o raciocínio de Rousseau: 
“Porque originalmente o homem se sentia idêntico a todos os que lhe eram parecidos, entre os 
quais os animais, é que ele veio a adquirir a capacidade de distinguir a si mesmo como distingue 
a eles – aos outros – isto é, usar a diversidade das espécies para apoio conceitual da 
diferenciação social. Assim, desde o início dos tempos, houve um uso universal de signos 
animais para mapear a experiência do mundo”.  

Ao analisar as imagens da história das representações, Gilbert Durand constata que as 
imagens animais são as mais freqüentes e comuns: 

 
O animal apresenta-se como um abstrato espontâneo, o objeto de uma assimilação 

simbólica, como mostra a universalidade e a pluralidade da sua presença tanto numa 
consciência civilizada como na mentalidade primitiva. A lingüística comparada notou 
também, desde há muito tempo, que a repartição de substantivos faz-se primitivamente 
segundo as categorias do animado e do inanimado. O Bestiário, portanto, parece 
solidamente instalado na língua, na mentalidade coletiva e na fantasia individual. 

 
A ruptura teórica decisiva do homem e do animal veio com Descartes, que internalizou 

dentro do homem o dualismo implícito na relação humana com animais. Separando totalmente 
corpo e alma, ele submeteu o corpo a leis da física e mecânica. Admitindo que os animais não 
tinham alma, reduziu-os a modelos de máquina. Essa redução do animal, que tem uma história 
teórica e econômica, é parte do mesmo processo pelo qual os homens têm sido reduzidos a 
unidades produtivas e consumidoras isoladas. 
Para o zoólogo Desmond Morris, autor do best-seller O Macaco Nu – no qual analisa o 
comportamento humano do ponto de vista animal e mostra como o homem faz questão de negar 
as características hereditárias de sua própria espécie e o quanto isso é prejudicial para a 
compreensão de si mesmo –, as conseqüências dessa ruptura foram desastrosas para a 
humanidade. Segundo afirma em seu livro O Contrato Animal, “as  mudanças que provocamos 
no meio ambiente fazem com que o planeta rapidamente se torne impróprio para a vida humana. 
Somos vítimas de nossa própria inventividade. Tal inventividade fará com que, em menos de 40 
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anos, a população sobre a terra dobre para dez bilhões. Não somos uma espécie rara, porém, sem 
sombra de dúvida, somos uma espécie ameaçada”.  

Segundo Morris, os ambientalistas preocupam-se cada vez mais com o modo pelo qual 
poluímos a água, devastamos a terra e comprometemos a atmosfera, porém a humanidade está 
cometendo um outro crime contra si mesma: rompendo o “Contrato Animal”, que vigorava entre 
nós e os animais, fazendo-nos sócios na partilha do planeta. A base deste contrato é que cada 
espécie deve limitar seu crescimento populacional o suficiente para permitir que outras formas 
de vida coexistam com ela. Qualquer espécie que queira competir de maneira tão selvagem a 
ponto de destruir tudo que existe à sua volta consegue uma vitória inútil: o que ela agora domina 
não passa de um deserto, e desertos não sustentam formas de vida, nem mesmo as vitoriosas.  

Para Morris, à exceção do homem, os demais animais conseguiram honrar seus contratos 
uns com os outros, respeitando o fato de que todas as formas de vida são interdependentes. Os 
predadores precisam de presas e as presas precisam de vegetação. A superpopulação acarreta 
escassez de víveres, por isso cada espécie desenvolveu sua própria forma de controle 
populacional, a fim de evitar um crescimento a níveis desastrosos. Mas a tecnologia tornou os 
mecanismos de controle populacional humanos ineficazes e não houve tempo de adquirir um 
novo freio biológico que pudesse ser aplicado à medida que os números se elevavam. Em 
conseqüência disso, a humanidade começou a pilhar o planeta num processo confundido com 
progresso. O resultado é que, embora a qualidade de vida de alguns possa, hoje, ser melhor do 
que nunca; para muitos milhões de seres humanos a labuta diária, atualmente, é pior do que 
naqueles dias opulentos de caça tribal na Idade da Pedra.  
 
1. A metáfora animal na fotografia 
   
Para discutir esse tema, considerem-se duas fotografias interessantes, publicadas na revista Veja 
de 10 de agosto de 1994. Uma delas retrata a cena de uma criança faminta sob a espreita de um 
abutre; a segunda é o retrato do autor da fotografia. Diz a legenda: 
 

Kevin Carter, 33 anos, fotógrafo sul-africano, sob suspeita de suicídio por inalação 
de monóxido de carbono. Segundo seu relato, depois de fazer a foto que lhe rendeu o 
prêmio Pulitzer neste ano, o mais importante do jornalismo americano, ele espantou o 
abutre e ficou observando a criança por horas a fio, “chorando e fumando”. Dia 27 de 
julho, em Johannesburgo.  

  
Na foto premiada observa-se uma inversão de valores: criança aparece animalizada e 

reduzida à condição de caça, enquanto o animal é elevado à condição de predador do humano. 
Apesar de famintos, o abutre é retratado como o caçador implacável que aguarda com avidez a 
oportunidade de se lançar sobre a vítima; enquanto a criança aparece desumanizada, sem rosto 
visível, reduzida a um pequeno corpo anônimo e indefeso.  
Embora chocante pelo seu caráter de denúncia, a fotografia trabalha com duas concepções 
clássicas, verdadeiros lugares-comuns do pensamento ocidental: a noção do animal como um 
outro desconhecido e ameaçador, e a noção da animalização do humano como princípio máximo 
de abjeção e de degradação social. Em ambos os casos, o que sobressai é a idéia da radical 
separação da humanidade e da animalidade, como se o animal fosse um ser absolutamente alheio 
ao ser humano, pertencente a um reino distinto e estranho; e como se o homem detivesse uma tão 
natural superioridade sobre as demais espécies da natureza, e sobre a própria natureza, que o 
mero fato de se assemelhar a um animal é imediatamente interpretado como uma degeneração. O 
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que choca de imediato nesta fotografia não é tanto a fome ou o desconforto da criança, nem 
muito menos a fome do abutre, e talvez nem mesmo o retrato da miséria e desespero que o 
cenário geral de devastação evoca, mas o fato de um ser humano estar sob a espreita de um 
bicho, numa condição máxima e inadmissível de inferioridade.  

A foto que antecipa a atitude suicida de Carter acrescenta à cena um componente de culpa, 
pela identificação involuntária do foto-jornalista com o abutre: o homem branco, representante 
de um mundo desenvolvido, que devora a criança negra, africana e miserável com seu olhar 
maquínico, para obter dividendos pessoais com a sua imagem. Embora inteiramente humana em 
sua sofisticação e muito mais grave que qualquer rapinagem animal por instinto ou fome, a 
metáfora está aí: é um bicho que a representa. O ser subjugado e devorado assemelha-se a um 
bicho em sua abjeção, mas o subjugador e devorador também não mostra a cara: esconde-se atrás 
da figura da ave de rapina.  

O que se implicita nesta foto, portanto, é a radical separatividade dos pólos humano e 
animal, sugerindo que nenhuma dessas condições – a subjugação ou a exploração do outro – são 
dignas de serem consideradas “humanas”, no patamar de soberania intelectual, moral e ética em 
que a humanidade se coloca; embora sejam perfeitamente aceitáveis em se tratando de 
“animais”. A metáfora é inquestionável: animais são seres inferiores e, como tais, passíveis de 
serem subjugados e explorados, mortos e devorados, prestando-se por isso para representar 
criticamente, na arte e na literatura, essas atitudes indesejáveis. 
Considere-se agora a foto de Pisco Del Gaiso, publicada na Folha de São Paulo em 20/12/1992, 
que ganhou o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha em 1993. Nela vemos uma 
índia guajá abraçando dois filhotes: o seu e o de uma cotia, que amamenta tranqüilamente ao 
peito, como a coisa mais natural do mundo. Embora seja comum, na visão do homem soberano, 
a atitude generosa da domesticação dos bichos, que podem ser treinados, apadrinhados e 
mimados como gente, desde que se submetam às vontades dos seus donos e proprietários, os 
contatos físicos com animais obedecem a regras implícitas de distanciamento e conveniência, e 
quando íntimos são em geral condenados como aberrações e patologias. Embora as crianças 
humanas sejam amamentadas com o leite de animais, como a vaca e a cabra, esse leite é extraído 
manual, e de preferência mecanicamente, para evitar contatos indesejáveis. A índia, porém, 
alheia a esses pruridos da civilização e totalmente integrada à natureza, amamenta o bicho ao 
colo, como amamentaria o filho, e é essa familiaridade e indiferenciação que se nos afigura 
chocante, porque revela o ser humano animalizado numa metáfora distinta da habitual: o gesto é 
tão espontâneo e verdadeiro, e tão carregado da simbologia que o amor materno exerce no nosso 
imaginário, que contraria profundamente as regras segundo as quais as relações entre humanos e 
animais são representadas. Aqui não há subjugação nem aberração; há uma integração natural 
cujo sentido escapa completamente à nossa experiência civilizada.   
A separação homem/animal é desafiada por uma cena primitiva como esta. Em The Open - Man 
and Animal, Giorgio Agamben examina como o lugar privilegiado do humano sempre foi 
estrategicamente produzido e legitimado pela “máquina antropológica” do pensamento ocidental. 
Tanto em suas variações antiga e moderna, essa máquina opera estabelecendo uma diferença 
absoluta, uma cesura entre o homem e o animal que eleva o humano acima da natureza e das 
demais espécies. O princípio do sectarismo que orienta este pensamento permite que os homens 
se distanciem dos animais através do argumento de sua superioridade intelectual e da centelha 
divina que os anima, tornando-os senhores da criação, submissos apenas ao poder de um Deus 
que criam à sua imagem e semelhança, ao contrário dos deuses primitivos, mitológicos e 
orientais, habitualmente criados à imagem e semelhança dos animais e de elementos da natureza.  
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É importante observar que, ao contrário de favorecer o sentimento de unidade entre os seres 
humanos, o sectarismo homem/animal acaba contribuindo para novos sectarismos homem a 
homem, quando, por razões políticas, econômicas, religiosas, étnicas, culturais ou outras, não 
interessa a determinado grupo humano considerar como tal outro grupo humano que não 
corresponda às definições da máquina antropológica. Como já alertava George Orwell em seu 
livro A Revolução dos Bichos, “Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais 
do que os outros”. Segundo esta máxima, a ruptura do Contrato Animal já verificada entre o 
homem e as demais espécies animais apenas prefigura e legitima rupturas semelhantes dentro da 
mesma espécie, num jogo de poder, dominação e apropriação que desrespeita as diferenças, 
estabelece critérios arbitrários de classificação e instaura uma ética da exclusão e da sujeição que 
encontra meios para se auto-justificar e às suas ações, como já se verificou em diversos 
momentos da história. Exemplos de escravidão, coerção, humilhação e até mesmo de erradicação 
de grupos humanos são freqüentes, e quando estudados de perto revelam raciocínios e 
mecanismos muito semelhantes aos que são habitualmente empregados no trato com os animais. 
A maioria dos princípios utilizados no transporte, alojamento, alimentação, experimentação 
científica e eliminação dos judeus durante o holocausto da segunda guerra mundial, por exemplo, 
são semelhantes aos que continuam a ser utilizados com animais hoje em dia.  

Para os estudiosos, isso acontece porque os animais estão cada vez mais distantes do ser 
humano. O rompimento do convívio com animais impede o homem de raciocinar de maneira 
biológica. Segundo Morris, “já não percebemos que necessitamos de soluções biológicas para 
muitos de nossos problemas: não soluções químicas, matemáticas ou até políticas, mas soluções 
animais, porque nós mesmos somos animais”. O desaparecimento do animal do convívio 
humano, porém, manifesta-se em contrapartida numa desusada e vertiginosa proliferação de 
metáforas animais. Como diz Durand, nada nos é mais familiar, desde a infância, que as 
representações animais. As crianças do mundo industrializado são rodeadas da imagística 
animal. Mais da metade dos livros para crianças é consagrada aos animais. Brinquedos, desenhos 
animados, filmes, quadros, decorações de todos os tipos: os ícones infantis contemporâneos são 
concebidos sobretudo sob a forma animal, embora a maioria das crianças modernas nunca tenha 
visto os animais com que sonham nem os modelos das imagens com que brincam. O passeio 
nostálgico das famílias urbanas ao circo e ao zoológico contribui para acentuar essa distância, 
exibindo os bichos em situações atípicas, num espetáculo semelhante ao das vitrines das lojas ou 
das galerias dos museus, onde cada jaula é uma moldura em torno do animal que está dentro 
dela. Para Berger, os zoológicos modernos “são um epitáfio a uma relação tão antiga quanto o 
próprio homem”. São um monumento vivo à absoluta marginalização dos animais no mundo 
moderno, provocando com isso sua última metáfora, a do zoológico humano. Porque todos os 
locais de marginalização forçada – guetos, favelas, prisões, hospícios, campos de concentração – 
têm algo de comum com os zoológicos. 
 
2. A metáfora animal na literatura 
 

A metáfora animal, na literatura moderna, reflete esse posicionamento antropocêntrico. 
Profundamente influenciada pela ideologia da segregação, ela toma os animais de empréstimo, 
em geral, para explicar as pessoas. Nessas obras, o recurso à metáfora animal parece pertencer à 
velha tradição na qual uma pessoa é retratada como um animal para revelar mais claramente um 
aspecto do seu caráter. A utilização da máscara animal tem a função de desmascarar o homem, 
utilizando a simbologia que atribui a determinados animais o apogeu de um traço específico do 
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caráter humano. A Fisiognomonia é a ciência que se dedica a explorar essas associações 
simbólicas entre o animal e o humano, e floresceu sobretudo na Idade Média.  

Segundo Baltrusaitis: 
 

 A base dessa ciência, que abre uma janela para os mundos que o homem conserva 
ciosamente ocultos, e se parece com a arte do augúrio e do oráculo, lendo na configuração 
do corpo como num livro, baseia-se num silogismo no qual a premissa maior, a premissa 
menor e a conclusão afirmam: 1. cada espécie de animais tem sua figura que corresponde 
às suas propriedades e paixões; 2. os elementos dessas figuras encontram-se no homem; 3. 
o homem que possui os mesmos traços tem, por conseguinte, um caráter análogo.” Embora 
esteja na base do pensamento darwiniano, a Fisiognomonia, ao explorar as semelhanças do 
corpo humano com os corpos de várias espécies animais e suas implicações psicológicas, 
parecia ampliar essas relações, fugindo ao reducionismo do estudo evolucionista.  
 
Seria de se esperar que a produção intelectual de um continente bárbaro como o sul-

americano, onde o contato com os bichos e com a natureza ainda se preserva em outros 
patamares e apresenta-se mais estreito e intenso, pudesse operar uma re-visão da comum 
metáfora animal utilizada pelo homem soberano, europeu e civilizado. Mas não é isso o que se 
observa, em regra. A literatura brasileira está permeada de exemplos de representações clássicas, 
refletindo a força da herança colonizadora, cujos princípios se mantiveram incólumes. Com o 
mero intuito de ilustrar essa observação, considerarei aqui alguns trechos de obras brasileiras 
modernas, para comentar o modo como trabalham preponderantemente a metáfora animal. 
No famoso poema O Bicho, de Manuel Bandeira, lemos: 
 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
Como se percebe, o poeta utiliza a metáfora animal como recurso de efeito para a sua crítica 

à miséria social. A indignação moral pressupõe a separatividade, e sequer se dá conta da 
exclusão que implicita. Como na foto de Carter, o que causa maior choque ao poeta é a abjeção 
do homem, reduzido às condições de vida que o próprio homem determina como regra para os 
animais domésticos abandonados na cidade. Apesar do tom de revolta pela situação do humano 
animalizado, não há a mínima consideração pelas condições indignas a que os bichos estão 
sujeitos, fortemente denunciadas no poema à revelia do poeta. 
Consideremos um trecho do romance Vidas Secas, no qual Graciliano Ramos descreve o 
sertanejo Fabiano: 

 
Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros 

quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o 
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cavalo. A  pé, não se agüentava bem. Pendia para um lado, cambaio, torto e feio. Às vezes 
utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos – 
exclamações, onomatopéias. – Você é um homem, Fabiano. Olhou em torno, com receio 
que alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: - Você é um 
bicho, Fabiano.  

 
Apesar de oferecer um dos raros exemplos na literatura brasileira de uma obra protagonizada 

por um animal – a cachorra Baleia –, Graciliano Ramos também utiliza a metáfora animal numa 
perspectiva semelhante à de Manuel Bandeira, a da crítica social. Alvo do mesmo discurso 
indireto livre com que o autor penetra na mente dos demais personagens humanos para traduzir-
lhes os pensamentos, Baleia aparece como o contraponto humanizado que reforça a animalização 
das pessoas. Indignado com as condições abjetas do homem do campo escravizado ao trabalho à 
maneira dos bichos, a descrição de Graciliano também opera, à sua revelia, como uma denúncia 
involuntária das condições abjetas a que estão sujeitos os animais no campo.  
No romance Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, também encontramos uma passagem 
significativa da utilização da metáfora animal com fins de denúncia social: 

 
Com outros nossos padecimentos, os homens tramavam zuretados de fome – caça não 

achávamos – até que tombaram à bala um macaco vultoso, destrincharam, quartearam e 
estavam comendo. Provei. Por quanto estavam ainda mais assando e manducando, se soube, o 
corpudo não era bugio não, não achavam o rabo. Era homem humano, morador, um chamado 
José dos Alves! Mãe dele veio de aviso, chorando e explicando: era criaturo de Deus, que nu 
por falta de roupa...”  

 
Como na foto de Carter, caçador e caça aparecem animalizados nesta descrição. Os 

jagunços, cegos de fome, realizam um ritual bárbaro de antropofagia involuntária; e a vítima, 
José dos Alves, animalizada pela aparência raquítica, despida e miserável, presta-se ao papel 
ignóbil de um bugio. Novamente a metáfora animal, desta vez relativa a um animal silvestre, 
presta-se para traduzir a indignação do autor com relação às péssimas condições de vida do 
homem do interior do Brasil. 
Um outro escritor que aborda essa questão praticamente intocada pela crítica é Osman Lins. Em 
três de suas obras, Nove, novena, Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia ele elabora um 
extenso e minucioso Bestiário no qual descreve animais verdadeiros e imaginários, e convoca a 
participação de seres mitológicos, fabulares e alegóricos para ornamentar os enredos de suas 
histórias de questionamento do poder político e do establishment social. Mas se não 
considerarmos a construção dos “Bestiários” osmanianos como um projeto particular e com 
efeitos distintos, podemos julgar que o autor não se diferencia, em seus romances, da abordagem 
mais geral que se percebe na literatura brasileira, a saber, a da utilização da metáfora animal para 
retratar seres humanos em condições abjetas. Em A rainha dos cárceres da Grécia, por exemplo, 
são inúmeras as situações em que a personagem Maria de França, uma nordestina miserável, é 
comparada aos bichos no mesmo patamar da denúncia social alheia às condições do animal em 
si. Veja-se o trecho: 

 
Maria de França sabe que muita gente ignora a distinção entre puro e misturado – entre assético e 
sujo – e por duas vezes descreve a alegria da pobreza disputando com bandos de urubus e de 
cachorros vadios, nas formações de lixo que a limpeza pública, mal servida de fornos, erige em 
certos pontos da cidade, os bens aí ofertados. Vendo um porco fuçando nas lamacentas vielas da 
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periferia, galinhas ciscando o monturo ou algum cavalo esquálido solto no mato, vem-lhe, então 
discreta e logo contida, essa noção de prodigalidade. ... faz com gratidão o inventário dos bens 
dispersos no asfalto e nas calçadas, ... toda essa miuçalha a que em geral somos indiferentes e 
que o seu olhar, desregulado pela necessidade, avalia como se fossem esterlinos.  
 

O olhar de cobiça de Maria de França para os dejetos da cidade é equiparado aos olhares 
dos bichos igualmente famintos, mas o propósito desta comparação é bem claro: chocar o leitor, 
menos pela expressão da necessidade da personagem do que pelo inconcebível nivelamento de 
sua humanidade com a animalidade do outro absoluto. 
O que chama a atenção nessas metáforas, portanto, é a indiferença que preside a sua construção: 
o modo como ignoram os seres utilizados como referentes, que jamais são considerados do ponto 
de vista ontológico. Nessas metáforas, os bichos simplesmente não existem enquanto tais. O que 
se nota é a presença da ideologia da separatividade, da superioridade e da indiferença humanas 
para com as demais espécies. Nesses exemplos, os animais não estão apenas sendo 
“emprestados” para explicar as pessoas, eles estão visivelmente sendo aprisionados na situação 
humana e social, e portanto alheia, que os recrutou. As metáforas animais na literatura, em regra, 
operam o aprisionamento simbólico de outras criaturas como humanos, o que contribui para que 
desapareçam enquanto elas mesmas, cada vez mais, na percepção e na consciência dos leitores e 
da humanidade que elas representam. 
 
3. A revisitação dos jardins na obra de Clarice Lispector e de João Guimarães Rosa 
 

Apesar de ser muito freqüente a utilização da metáfora animal como dispositivo de crítica 
social na literatura brasileira, os bons escritores sempre vão além da percepção convencional e 
utilitária dos bichos, criando pequenas obras-primas repletas de poesia nas quais o respeito à 
natureza e a presença do que hoje chamaríamos de uma postura “ecologicamente consciente” é 
um traço indiscutível. Nessas obras, o animal não comparece como máscara ou alegoria do 
homem, mas é ou tenta ser capturado em sua essência, por um olhar que se “desumaniza” – ou 
melhor seria dizer, com Ortega y Gasset – se “desantropomorfiza” no esforço de mergulhar nos 
mistérios desse Outro absoluto que não partilha o nosso discurso nem a nossa visão de mundo.  
Já mencionamos o caso de Graciliano Ramos, que procura na cachorra Baleia um foco narrativo 
animal para partilhar, com os humanos, a narração de Vidas Secas; e o de Osman Lins com a 
ornamentação de suas narrativas modernas com Bestiários medievalizantes. Há poemas de 
Manuel Bandeira nos quais a aproximação com os bichos é quase erotizada, como em O 
porquinho da índia, que ressalta o papel decisivo da relação entre a criança e o animal de 
estimação na educação dos afetos, daí o porquinho da índia ser apresentado como a “primeira 
namorada” do poeta. 
No breve espaço desta apresentação, porém, comentarei um pouco das obras de autores nos quais 
a questão animal deixa de ser circunstancial e passa a ser definitiva, verdadeiro fio condutor e 
leitmotiv de suas obras: Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Seus leitores percebem que 
ambos raramente utilizam o animal metaforicamente. O que se destaca em seus textos é 
justamente a tentativa de apreender as outras espécies em suas próprias verdades, de refletir 
profundamente sobre a existência e a relação dessas outras espécies com o ser humano, jamais 
posto numa posição de superioridade. Mas não se trata, em ambos os casos, da construção de um 
discurso artificial, como seria o texto “politicamente correto” de um ativista. As obras de Clarice 
e de Guimarães revelam a espontaneidade de uma dúvida natural, de uma angústia existencial 
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genuína, e por isso se constituem exemplos claros de uma “literatura ecológica” em sua essência, 
tal é a postura despojada de seus autores face ao problema.  

Em suas obras, são freqüentes as visitas dos personagens aos jardins: sejam os botânicos, 
sejam os zoológicos. Aqui trataremos brevemente da tematização dos jardins zoológicos, lugares 
freqüentados por esses autores menos para olhar os animais do que para se descobrirem sendo 
“olhados” por eles. Contrariando a ideologia que transforma o homem no único observador, os 
animais de Clarice e de Guimarães sondam agudamente os humanos, revelando-os. Essa 
revelação, ou “desmascaramento” não se dá, como na tradição da representação de bichos na 
literatura, pelo estabelecimento de relações de semelhança, seja na aparência física, seja no 
comportamento, entre o animal e o humano. A revelação é buscada quase sempre por uma ênfase 
na diferença básica entre as espécies, que é a da ausência/presença de uma linguagem partilhada. 
Clarice e Guimarães não costumam usar máscaras animais para denunciar os homens. Eles usam 
o olhar, a falta de uma linguagem comum e o silêncio do animal em sua distância, diferença e 
exclusão do universo humano para questionar radicalmente os discursos culturais construídos 
sobre eles. E sobre nós mesmos. 
 
Os jardins zoológicos de Clarice Lispector 
 
 Os zoológicos públicos surgiram no começo do período em que os animais foram 
desaparecendo da vida cotidiana. O zoológico no qual as pessoas vão ver animais é na verdade 
um monumento à impossibilidade de tais encontros. Quando foram fundados – o Jardin des 
Plantes em Paris em 1793, o Zôo de Londres em 1828 e o Zôo de Berlim em 1844 – trouxeram 
considerável prestígio a essas capitais européias. De início, eram locais de afirmação do poder 
imperialista e colonial moderno, traduzido pela captura e exibição de animais exóticos 
provenientes dos países remotos explorados; depois passaram a ser locais favoráveis ao estudo e 
investigação de outras espécies nas condições experimentais do cativeiro. Atualmente parecem 
exercer o papel de museus, locais de preservação dos originais das inúmeras reproduções dos 
seres de uma natureza cada vez mais inacessível aos habitantes das grandes cidades. Isso é 
especialmente válido para as crianças do mundo urbano e industrializado, os maiores 
freqüentadores desses jardins, cujas vidas estão inundadas de simulacros de bichos jamais vistos, 
conquanto fortemente investidos de uma carga afetiva e simbólica. 
 Diz Baudrillard (Simulacros e simulação) que a simulação se opõe à representação. 
Enquanto a representação parte do princípio de equivalência do signo e do real, a simulação 
parte do princípio de negação radical do signo como valor, parte do signo como reversão e 
aniquilamento de toda a referência: 
 

A passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos signos que dissimulam 
que não há nada marca a viragem decisiva. Os primeiros referem-se a uma teologia da 
verdade e do segredo. Os segundos inauguram a era dos simulacros e da simulação, onde já 
não existe como separar o falso do verdadeiro, o real da sua ressurreição artificial, pois 
tudo está já antecipadamente morto e ressuscitado (BAUDRILLARD, 1981:14). 

 
“Quando o real já não é o que era” – continua o filósofo – “a nostalgia assume todo o seu 

sentido”. Ocorre a sobrevalorização dos mitos de origem e dos signos de realidade, a 
ressurreição do figurativo onde o objeto e a substância desapareceram. Ocorre ainda a produção 
desenfreada de real e de referencial, paralela e superior ao desenfreamento da produção material. 
É o que ocorre com os jardins zoológicos de hoje, cada vez mais investidos da noção de resgate 
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do meio ambiente e de preservação das espécies em vias de extinção. São parques temáticos que 
tencionam fornecer para o público, alienado de uma vivência real da natureza, a necessária 
parcela de substrato referencial de um mundo cada vez mais hiper-realizado. Mas os nostálgicos 
freqüentadores desses museus vivos já não encontram ali os referentes da verdadeira avalanche 
de imagística animal com a qual convivem lá fora. Pois, quanto mais verossimilhantes pretendem 
ser os zoológicos, mais marginalizados se tornam os animais neles aprisionados. O ambiente é 
ilusório, o espaço é artificial, a luz, a temperatura, as condições naturais são impostas e 
controladas. Nada os rodeia senão sua própria letargia ou hiperatividade. Só podem atuar sobre a 
comida que lhes é fornecida ou um companheiro eventual que também lhes é dado. Daí 
assumirem uma atitude habitualmente exclusiva dos humanos: a passividade, algo próxima da 
indiferença. 
Segundo Umberto Eco (Viagem na irrealidade cotidiana), “tanta docilidade desperta suspeitas. 
Onde está a verdade da Ecologia?”. Para o autor: 

 
é nos zoológicos modernos que podemos falar com mais legitimidade da indústria do falso, 
porque atracamos numa Disneylândia para animais, um pedaço da África composto de ilhotas, 
palhoças, tamareiras, rios, de onde é possível admirar na margem oposta zebras ou rinocerontes 
em liberdade, enquanto no núcleo central se adensam anfiteatros, aquários subterrâneos, 
cavernas submarinas habitadas por tubarões, vitrines com cobras venenosas. Do ponto de vista 
pedagógico, a coisa produz certo efeito sobre as crianças, e é claro que as ensinará a não matar os 
animais ferozes, admitindo-se que alguma vez na vida lhes aconteça encontrar um. Mas para 
realizar essa “paz natural”(como indireta alegoria da paz social) foram necessários muitos 
esforços: a educação dos animais, a construção de um ambiente artificial que pareça o mais 
natural possível, as hostesses que educam o público. De modo que a essência final desse apólogo 
sobre a bondade da natureza é o adestramento universal (ECO, 1984:61).  

 
Lendo as narrativas de Clarice Lispector encontramos um movimento insubordinado e avesso a 
essa tendência atávica de adestramento de homens e animais. Em seu livro A hora da estrela, 
vemos os personagens Macabéa e Olímpico, dois nordestinos rudes e de poucas palavras, 
selecionarem como locais de passeio na inóspita cidade de São Paulo – onde habitam como 
verdadeiros animais exóticos e transplantados – o zoológico e o açougue. No zoológico, 

 
Macabéa teve muito espanto ao ver os bichos. Tinha medo e não os entendia: por 

que viviam? Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça do rinoceronte que 
se movia em câmara lenta, teve tanto medo que se mijou toda. 

 
 No açougue: 
 

o cheiro de carne crua era um perfume que a levitava toda como se tivesse comido. Quanto 
a Olímpico, o que queria ver era o açougueiro e sua faca amolada. Tinha inveja do 
açougueiro e também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram do 
açougue satisfeitos.  

  
A rusticidade desses personagens e o pouco acesso ao discurso civilizado os marginalizam 

socialmente na mesma escala de marginalização dos animais aprisionados nos zoológicos e 
mortos nos matadouros. Suas reações são instintivas e primitivas. Mijam-se em público e sentem 
o impulso da caça, motivado pela fome. Olhando para eles, do lado de cá da página impressa, 
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não atinamos no sentido profundo de suas existências – tanto quanto a casca grossa do 
rinoceronte incomoda Macabéa, que não a compreende –, uma existência que certamente nos 
passaria despercebida se esses dois simplórios seres não tivessem sido emoldurados e 
centralizados pelo texto que os capturou, como numa jaula, e os expôs à visitação da nossa 
leitura.  

Poderíamos aventar que esse texto estaria utilizando os animais como um recurso literário 
de denúncia social similar ao da tradição aqui comentada. Mas ao contrário dos exemplos 
anteriormente citados, Clarice não “compara” o homem ao animal. Ela os nivela tão 
absolutamente que a comoção da leitura não recai sobre o fato de um ser humano receber o 
tratamento indigno conferido a um animal, mas sobre a irredutibilidade de certos seres – homens 
ou animais – às suas próprias naturezas, quando seqüestrados em situações de isolamento e de 
artificialidade tão absoluta que já não têm nada sobre que atuar.  
 Essa problematização não se limita, nos textos de Clarice, aos personagens transplantados 
para realidades alheias e adversas, como os sertanejos no asfalto em A hora da estrela. Ela se 
estende aos próprios habitantes da cidade, como no conto O búfalo, que opera uma inversão da 
moldura ao focalizar a atenção no olhar do outro aprisionado: 
 

Recomeçou a andar em direção aos bichos. Não conseguiu ir muito adiante: teve 
que apoiar a testa na grade de uma jaula, exausta, a respiração curta e leve. De dentro da 
jaula o quati olhou-a. Ela o olhou. Nenhuma palavra trocada. Nunca poderia odiar o quati, 
que no silêncio de um corpo indagante a olhava. Perturbada, desviou os olhos da 
ingenuidade do quati. O quati curioso lhe fazendo uma pergunta como uma criança 
pergunta. E ela desviando os olhos. A testa estava tão encostada às grades que por um 
instante lhe pareceu que ela estava enjaulada e que um quati livre a examinava. A jaula era 
sempre do lado onde ela estava. 

 
 E ainda: 
 

A nudez dos macacos. O mundo que não via perigo em ser nu. Ela mataria a nudez 
dos macacos. Um macaco também a olhou segurando as grades, os braços descarnados 
abertos em crucifixo, o peito pelado exposto sem orgulho. Mas não era no peito que ela 
mataria, era entre os olhos do macaco que ela mataria, era entre aqueles olhos que a 
olhavam sem pestanejar.  

 
Em O animal que logo sou, Jacques Derrida comenta sobre o seu desagrado – semelhante ao de 
Clarice ao contemplar a nudez dos macacos – diante do olhar do animal que o desnuda para além 
da própria nudez física: 

 
Freqüentemente me pergunto, para ver, quem sou eu – e quem sou eu no momento em que, 
surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar de um animal, tenho dificuldade, sim, de vencer um 
incômodo, de reprimir um movimento de pudor. De calar em mim um protesto contra a 
indecência. Contra o mal-estar que pode haver em encontrar-me nu, o sexo exposto, nu diante de 
um bicho que me observa sem se mexer, apenas para ver. Mal-estar de um tal animal nu diante 
de outro animal, assim, poder-se-ia dizer uma espécie de animal-estar, a experiência original, 
única e incomparável deste mal-estar que haveria em aparecer verdadeiramente nu, diante do 
olhar insistente do animal, um olhar benevolente ou impiedoso, surpreso ou que reconhece 
(DERRIDA, 2002:16). 
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Para Derrida, o animal jamais está nu: ele é nu. Ele não tem o sentimento de sua nudez, porque 
não há nudez na natureza. Existe apenas o sentimento, o afeto, a experiência (consciente ou 
inconsciente) de existir na nudez. Por ele ser nu sem existir na nudez, o animal não se sente nem 
se vê nu. O ser humano seria, portanto, o único animal a inventar-se sucessivas camadas de 
vestimentas – roupas, atitudes, espaços, discursos – para ocultar-se de si e definir-se frente aos 
outros.  
Roland Barthes (A câmera clara) captura bem o sentido dessa reflexão de Derrida, ao falar sobre 
como a fotografia inaugura (ou torna evidente) para o sujeito moderno o aparecimento do eu 
próprio como outro (sem ser num espelho). O que a fotografia revela é a dissociação artificiosa 
da consciência de identidade que nos acomete cotidianamente. Ao retratar a superfície e oferecê-
la como signo do sujeito, a fotografia torna mais evidente do que nunca, para o homem 
civilizado, a questão do incômodo com a sua nudez. Não a do corpo, mas a do ser cada vez mais 
desconhecido que o habita, que nele se oculta e se disfarça.  

Para Barthes tudo muda a partir do momento em que se sente olhado pela objetiva:  
 

Preparo-me para a pose, fabrico instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-
me antecipadamente em imagem. Gostaria que a minha imagem móvel coincidisse sempre 
com o meu eu; mas é o contrário que acontece. Sou eu que nunca coincido com a minha 
imagem, porque é a imagem que é pesada, imóvel, obstinada (aquilo em que a sociedade se 
apóia), e sou eu que sou leve, dividido e disperso (BARTHES, 1980:26).  

 
 O que a fotografia retém é a imagem do que social e culturalmente nos define e nos 
reveste; o que ela oculta é o que verdadeiramente somos. Apesar do seu caráter documental 
sobre a realidade do instante vivido, a fotografia não nos informa sobre aquilo que Clarice e 
outros escritores buscam em seus exercícios de auto-contemplação no espelho do olhar 
despojado de um animal: a nudez humana, o seu it (para Clarice). Aquilo que só um animal, na 
sabedoria inata de sua inocência original, é capaz de nos devolver: seja como um reflexo, seja 
como uma interrogação. 
 
Os jardins zoológicos de João Guimarães Rosa  
 
Detentor de uma obra massivamente referenciada no animal, talvez por sua temática 
eminentemente ruralista, Guimarães Rosa também é autor de alguns ensaios poéticos 
especificamente dedicados ao tema dos jardins zoológicos, dispersos na miscelânea reunida sob 
o título Ave, Palavra. Livro póstumo, contém textos sem definição (o que também se pode dizer 
de alguns livros de Clarice Lispector). Magma, o livro de poesia com que Guimarães Rosa 
iniciou sua carreira, foi por ele rejeitado. Talvez porque seja na prosa que toda a sua densidade 
poética se encontra. Ele simplesmente realiza o sonho de todo escritor: pega a coisa (a fugidia 
coisa de que Clarice Lispector tanto falava) com o vocábulo. A fugacidade impenitente, o 
mistério inesgotável da coisa que só pode ser capturada por espíritos particularmente sensíveis. 
Ao contrário da maioria de seus contos e romance, nos quais os bichos surgem em situações de 
liberdade e integrados à paisagem do sertão; os ensaios poéticos de Ave, Palavra são redigidos 
por um provável habitante da cidade grande, ou turista em férias nas maiores capitais do mundo, 
que captura instantâneos peculiares dos moradores de vários desses importantes parques 
temáticos. Há neste livro verdadeiros álbuns de fotografias literárias dos seguintes zoológicos: o 
Whipsnade Park, em Londres; o do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista; o Hagensbecks 
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Tierpark, em Hamburgo-Stellingen, visitado duas vezes; o Jardin des Plantes, em Paris e o Parc 
Zoologique du Bois de Vincennes. Há também relatos de duas visitas a Aquários: o de Berlim e 
o de Nápoles.  

O panorama é interessante e comovente, tocado pela delicadeza da percepção de 
Guimarães Rosa, capaz de se aproximar do animal como um primitivo de coração, no mesmo 
espírito da índia guajá cuja fotografia comentamos. As breves fotografias de palavras de 
Guimarães Rosa são tão precisas que nada mais demandam. A imagem, diante delas, poderia 
ocupar o lugar desconfortável da legenda, e não o contrário. Isso acontece porque o que ele 
parece capturar é aquilo que Roland Barthes chama de “ar”:  

 
O ar (assim chamo, à falta de melhor, à expressão da verdade) é como o suplemento 

impossível da identidade, isso que é dado gratuitamente, despojado de toda a importância: 
o ar exprime o sujeito, na medida em que ele não atribui importância a si mesmo. O ar é a 
sombra luminosa que acompanha o corpo; se a foto não consegue mostrar esse ar, então o 
corpo vai sem sombra, e uma vez cortada essa sombra, nada mais resta do que um corpo 
estéril.  É através desse umbigo sutil que o fotógrafo dá vida. Se ele não sabe, ou por falta 
de talento ou por falta de oportunidade, dar à alma transparente a sua sombra clara, o 
sujeito morre para sempre. (BARTHES, 1980:151) 

 
Em seu livro Homem e animal, Giorgio Agamben dedica um capítulo ao “Esnobismo”, 
introduzido por uma epígrafe de Alexandre Kojève que diz: “Nenhum animal pode ser esnobe”. 
Essa característica garante ao animal aquele ar verdadeiro e puro, a sombra de uma essência 
oculta em seus corpos, cuja transparência é atravessada pelo olhar de Guimarães Rosa e 
capturada em textos de incomum beleza.  
O texto sobre o Zoo de Hamburgo se inicia com o “Pórtico: Amar os animais é aprendizado de 
humanidade”, uma frase que resume, com grande simplicidade, a idéia que arduamente tentamos 
desenvolver neste ensaio. O Zoo de Paris contém curiosas e improváveis “Tabuletas reflexivas: 
“Não dar pão aos leões!”, “Não dar nada aos chimpanzés e às girafas!”, “Não dar espelhos aos 
macacos!”. Também em Hamburgo, o poeta interroga-se, em meio ao álbum descritivo, numa 
frase em itálico: “Se todo animal inspira sempre ternura, que houve então com o homem?”... 
 Mas o tema do olhar animal é tratado especificamente no texto sobre o Aquário de 
Berlim: 
 

Vertical, revés, a água se enjaula. Vítreo, aquoso, cristalino, cada compartimento 
abre olho: azul de filmagem ou verde-fluoresceína: os das luzes em anúncio e das pequenas 
ondas findantes. ... Do calmo caos, como de cluso fundo-do-mar, entes nos espreitam, 
compactos, opacos, refratados. Insolúveis, grávidos, todos exuberantes. Eles se conformam 
diante da gente? 
 

 O visitante penetra no recinto artificial da vida submersa como quem penetra num 
corredor surrealista repleto de imensos olhos abertos, fixos na sua figura deambulante e curiosa. 
Para definir os aquários ele usa termos científicos que designam partes do olho: “vítreo”, 
“aquoso” e “cristalino”, reforçando a alegoria do homem sob observação, e não observado. Os 
“olhos” são quase câmeras, com sua iluminação azul ou verde-fluoresceína. O homem que pensa 
visitar no aquário o mundo inacessível das profundezas é que está sob a mira de “seres 
compactos, opacos e refratados”. Guimarães não usa a palavra “peixe”, nem similar, quebrando a 
expectativa do leitor e reforçando o estranhamento desse corredor repleto de “água enjaulada” na 
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qual se movem seres inominados – insolúveis e grávidos! – à espreita. O olhar desses seres 
indefinidos também descontextualiza o homem na gratuidade aparente de seu passeio. Já não o 
vemos entre peixes inócuos, supostamente solícitos na exibição de seus mistérios, mas 
encurralado pela pergunta: “eles se conformam diante da gente?”      
 A crer na resposta colocada por Guimarães Rosa na boca da girafa, não: 

 “E diz-me a girafa: – Este sujeito, aí, não existe...” 
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Jordeanes do Nascimento Araújo350  
Selda Vale da Costa 351 

Breve Introdução 
O rio Juruá nasce no Peru próximo à fronteira brasileira, correndo sinuosamente por todo o 
extremo oeste do Acre, penetrando no Amazonas para desaguar no rio Solimões. Considerado 
como um dos rios mais meândricos do mundo, o rio Juruá é denominado pelos Kaxinawá de 
Tinton- René, o “rio das muitas voltas” (AFONSO, 2005:13). 
O Juruá é caracterizado por suas águas barrentas, ou brancas, na linguagem técnica. Terra dos 
Nawa, Poyanawa, Kanamari, Nukini, Ashaninka, Kaxinawá e Katuquina, o rio possui uma 
diversidade cultural que além de congregar indígenas, convivem com seringueiros que vieram 
do Nordeste brasileiro, especialmente do Ceará, e também imigrantes de origem árabe e de 
portugueses. 

Nas terras indígenas da região do Juruá, podem-se vivenciar as mais diferentes formas de 
pensar e agir. Segundo Afonso (2005), a história de mais de 100 anos de conflitos e 
convivências entre índios e brancos não foi suficiente para apagar a riqueza e a diversidade de 
costumes, linguagens, danças, técnicas. Um pano decorado com kenês Kaxinawá, um colar 
Ashaninka aromatizado, uma história mítica dos Katuquina, a forte presença da cultura 
nordestina, seus conhecimentos sobre as plantas e os animais, são exemplos dessa diversidade 
cultural existente no Vale do Juruá. 

Buscou-se desvelar através de dez narrativas orais, os processos de produção do imaginário 
juruaense, ao mesmo tempo em que procurou compreender as construções simbólicas 
presentes nessas narrativas. Nosso objetivo foi analisar os contos orais narrados no Vale do 
Juruá, procurando decifrar sua ação simbólica e o que esta faceta do imaginário pode 
expressar em si mesma, perfazendo os caminhos que estes símbolos fazem para representar os 
conceitos de organização social, religião, estética e leis morais. 

Buscando atingir os objetivos, conseguimos compreender que o imaginário no Vale do Juruá 
surge de uma forma poética. A presença da cultura nordestina é tida como a base principal de 
sua constituição cultural, pois trouxe consigo, em seu imaginário, as crenças, as estórias, os 
folguedos, os hábitos, os conceitos e valores, podendo semear esses elementos culturais em 
solo amazônico, ao mesmo tempo em que essas imagens-matrizes misturam-se com 
elementos locais.  

Nesse sentido, o mergulho na profundidade das coisas, por via das aparências, é o modo da 
percepção, do reconhecimento e da criação por via do imaginário estético-poetizante da 
cultura amazônica (LOUREIRO, 1995). No caso do Vale do Juruá, este devaneio vai além das 
possibilidades cotidianas, permitindo situar-nos no universo e na emergência de um 
sentimento do maravilhoso que envolve todo o coletivo no dia-dia.  

 A preocupação teórica se consolidou através da epistemologia da hermenêutica cultural 
(GEERTZ,1989), do estruturalismo (LÉVI-STRAUSS, 1989, 1980), da teoria da ação 
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comunicativa (HABERMAS,1996) e da sociolingüística buscando compreender a lógica e a 
simbólica do conteúdo dessas narrativas orais e sua estética construtiva.  

Nessa pesquisa, trabalhamos com 10 contos orais coletados a partir de entrevistas realizadas 
em 2002-2004 com sete moradores do Vale do Juruá, com idade entre 45 a 90 anos. Além 
disso, foram analisadas 15 entrevistas realizadas em janeiro de 2006 nos municípios de 
Guajará-Am, Ipixuna-Am, possibilitando maior compreensão da temática estudada: 

1. Adalgisa Isidorio dos Reis, 66 anos, aposentada, mora em Guajará-AM. Contos: João 
Acaba Mundo, O Carrasquinho e João de Calais do amor sem fim (03). 

2. Terezinha Isidorio do Nascimento, 47 anos, doméstica, mora em Guajará-AM. Contos: 
Março Marçal, Barro vermelho-larangeiral e Touro Azul (02). 

3. Adalgiso Barbosa Gurgel, 80 anos, morava em Eirunepé-AM. Conto: Borbolectus (01). 

4. João Rodrigues de Oliveira, 77 anos, morava em Cruzeiro do Sul - AC. Conto: Água do 
pássaro da vida (01). 

5. Anízia Machado, 66 anos, aposentada, mora em Ipixuna-AM. Conto: Suru-babão e o 
pássaro azul (01). 

6. Ibianez Batista da Silva, 69 anos, aposentado, mora em Guajará-AM. Conto: História do 
Mapinguari (01). 

7. Tereza Gomes, 55 anos, agricultora, mora em Ipixuna-AM. Conto: O casal (01). 

 

A análise dos contos e o suporte teórico utilizado para compreender a formação do 
imaginário em Guajará e conseqüentemente no Vale do Juruá buscaram esclarecer, através da 
interpretação, os processos de construção social e as ações simbólicas presentes nos mesmos. 
Nesta fase da pesquisa, resolvemos fazer uma abordagem analítica que pudesse esclarecer o 
significado dessas manifestações culturais, ir além da própria escrita, para descobrir o que nela 
está subjacente e como esse imaginário é construído nos contos e, ao mesmo tempo, no Vale. 
Assim, organizamos em três tópicos algumas reflexões.  
 
O conto oral como expressão do imaginário no Vale do Juruá 

 
“A importância dessas estórias era enorme, porque não 
tínhamos meios de comunicação, pois a gente só se 
preocupava com as necessidades básicas da vida; lá, a 
gente não sabia de notícia nem boa nem ruim, então, a 
gente vivia isolado de tudo, mesmo se acontecesse algo 
de nível nacional, não tinha como saber, só sabíamos 
das coisas que aconteciam no seringal... O seringalista 
era a lei, era o padre, o professor, era tudo, estávamos 
condicionados aos deveres e às ordens dadas pelo dono 
do seringal. Nesse momento, os contos apareciam em 
nossas vidas como formas de distração, representavam 
também um valor moral, que era passado para os 
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filhos” (entrevista cedida por Ibianez Batista, Guajará-
AM, 2005) 

 

Nos contos “João Acaba Mundo”, “O Carrasquinho”, “Borbolectus” e “História do 
Mapinguari” há seres míticos que teatralizam o imaginário no Vale do Juruá. A vida passa a 
ser vivenciada com as construções simbólicas, em que o espaço dá possibilidade para novas 
criações, novas invenções. Há também um retorno ao passado, relembrando os tempos bons e 
as adversidades do lugar, como mostra este trecho: 

 
Quando foi dia, já chegando no final de semana, o seringueiro, sempre 
no sábado se dirigia para a colocação, para com os outros seringueiros 
irem no domingo ao barracão. Sempre no domingo pela manhazinha 
todos se preparavam para ir ao barracão, fazer suas compras, entregar sua 
borracha e receber as coisas que necessitavam (Trecho do conto “História 
do Mapinguari” narrado por Ibianez Batista, 2006). 

 
O imaginário poético no Vale se construiu com o deslizar das águas, com o cantar dos 

pássaros, na recriação da natureza pelo homem apropriando-se dos símbolos, das imagens 
universais e locais que o rodeiam, e do próprio isolamento que o lugar proporciona. 

O sentido desse capítulo é compreender que o contador de estórias do Vale do Juruá 
constrói narrativas diferentes: em um momento, apropria-se de fragmentos da cultura nordestina, 
em outro, usa elementos da cultura amazônica. Nesse sentido, este tipo de análise nos possibilita 
não só adentrar no imaginário juruaense, como também perceber que os contos possuem uma 
situação inicial, um personagem principal, um desfeche e temas específicos como religião, moral 
e estética. 
No conto “João Acaba Mundo” vários elementos e nuances lingüísticas da oralidade refletem 
preocupações humanas universais. No que se refere à narrativa oral, esta está permeada por laços 
morais, que se interpenetram em representações, ou seja, o sentido e as configurações simbólicas 
que formatam as maneiras de pensar que, expressas por práticas sociais, instituem o homem ao 
seu meio. A relação que se institui entre homem e natureza não é direta, mas mediada por 
processos lógicos-simbólicos. Assim, João (herói dominante) não lida diretamente com as coisas, 
e sim com os significados atribuídos às coisas pela cultura. Dessa forma, o ambiente cultural, 
segundo Cemin (1998), é formador de simbolismo tanto ao nível lógico quanto ao nível de 
significado. Ambos os níveis na construção da imagem se interpenetram mais do que se 
distanciam, pois o homem lida com os símbolos que tecem seus mundos. 

Nessa perspectiva, as imagens que são construídas são imagens inspiradas em símbolos 
presentes no Nordeste, ou seja, o descendente de nordestinos continua narrando estórias com 
fragmentos da cultura nordestina e misturando elementos amazônicos a esses contos, como 
demonstra o trecho do conto “João Acaba Mundo”: 

 
Era uma vez uma mulher chamada Maria, que morava na casa de um rei. 
Era bastante jovem e estava grávida. Certo dia sumiu uma jóia do palácio 
e, sem culpa, ela acabou sendo acusada pelo furto. O rei ordenou que 
seus súditos levassem aquela mulher até a floresta e a abandonassem. 
Passaram alguns meses, e chegou o dia que ela daria à luz a criança. A 
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criança nasceu sozinha e ela prometeu que daria o filho para Nossa 
Senhora ser madrinha. Passados alguns dias, apareceu uma mulher, um 
padre e um homem, bem ali, no meio da mata. E a mulher disse: “Maria, 
viemos batizar seu filho”. Ela rapidamente reconheceu que aquelas 
pessoas eram Nossa Senhora, José e Jesus. Passaram-se os anos, a 
criança logo cresceu e seu nome era João (trecho do conto “João Acaba 
Mundo” narrado por Terezinha Isidório).  

 

Se, por um lado, a “casa do rei” é uma imagem deslocada do Nordeste, por outro lado, a 
“floresta” e a “mata” estão intimamente redesenhando o imaginário no Vale do Juruá. No 
entanto, no processo de bipartição das imagens, há também uma libertação das imagens, em 
que o arquétipo dominante, João Acaba Mundo, ao ser batizado por uma intervenção divina, é 
recompensado por uma ação mágica. Ao ganhar uma “espada e um cavalo” do seu padrinho 
mágico, o desejo de João é realizado, ou seja, sua liberdade é adquirida através das 
intervenções mágicas e também divinas. 

O herói, como arquétipo dominante352 no conto, passa a postular e a defender os oprimidos. 
Nesse sentido, as adversidades se impõem como algo preponderante na vida de João e ao 
mesmo tempo nas escolhas do herói para novas descobertas. A floresta, como a primeira 
dificuldade, e o gigante do conto, como o primeiro obstáculo, são, ao mesmo tempo, os seus 
grandes desafios. 

Se nos afastarmos um pouco desta análise imagética e nos posicionarmos numa vertente 
interpretativa da cultura, perceberemos que João, como arquétipo dominante, é um libertador 
de realidades; no entanto, esta função atribuída ao herói lhe causa grandes decepções. Por 
exemplo, ao trancar o gigante ferido em um quarto fechado, ele provoca em sua mãe a 
curiosidade de conhecer o desconhecido e também de lhe trair. 

Depois que o gigante caiu, arrastou-o para o quarto, trancou-o e pegou a 
chave da casa e guardou-a consigo. Pegou seu cavalo e foi buscar sua 
mãe; trazendo-a para a cidade e para a casa onde estava preso o gigante. 
Recomendou que sua mãe não abrisse a porta. Mas, não lhe falou da 
existência do gigante no quarto. Todos os dias, João saía para trabalhar e 
sua mãe, muito curiosa, resolveu abrir o quarto. Quando abriu, viu o 
gigante ainda vivo. Aproximou-se e resolveu cuidar dele. Em poucos dias 
ele ficou bom. Sua mãe e o gigante começaram a namorar e tramaram 
matar João (Trecho do conto “João Acaba Mundo”).  

 

Assim, o herói necessita de provações e sua legitimidade se dará a partir de suas vitórias e 
suas conquistas. A construção simbólica do conto “João Acaba Mundo” é envolvida por um 
processo intelectual de bricolagem, onde a cultura reorganiza o tempo e o espaço. Num 
sentido levistraussiano, tanto a cultura como o imaginário nos contos orais estão interligados 
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imaginário e os processos racionais; por exemplo, o arquétipo do chefe pode ser considerado como um arquétipo 
dominante ou representar o herói. 
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pela via da percepção, da sensibilidade, por um caminho de mão dupla em que ambos se 
constroem na necessidade do outro. 

No próximo conto, veremos que o imaginário também flui como expressão da vivência, ele se 
produz e se reproduz a partir do cotidiano de quem o constrói, contendo vida, fragmentos de 
vida e a dimensão do uso do espaço e do tempo. 

Imagem, imaginação e imaginário radicam do latin imago-ginis. A palavra imagem significa a 
representação de um objeto ou a reprodução mental de uma sensação na ausência da causa 
que a produziu. Essa representação mental, consciente ou não, é formada a partir de vivências, 
lembranças e percepções passíveis de serem modificadas por novas experiências.  

No conto “Borbolectus”, narrado por Adalgiso Barbosa, percebe-se um cruzamento das 
imagens, ora desvirtuadas do local, ora engendradas nas vivências, nas lembranças do 
narrador, criando um elemento novo que se adapta à realidade amazônica. 

A narrativa oral está permeada por três elementos - o mundo da floresta, a imagem do rio e a 
cultura nordestina, constantemente presentes e que ressignificam o conto, entrelaçado tanto de 
aspectos universais quanto locais. As imagens criadoras do conto estão ligadas a arquétipos 
universais, como medo, coragem, aventura e conquista, imbricados por elementos locais como 
a floresta e a água, que complementam a ação criadora da imagem, como demonstra a 
passagem do conto: 

Um dia, quando eu ainda era rapaz, embrenhei-me por estas matas, na 
procura de um bando de capivaras. Não era mateiro experiente ainda, me 
perdi. Depois de dois dias, encontrei um velho índio por nome Apuriná. 
Apuriná era da tribo dos Poyanáwas, tinha mais ou menos uns cinqüenta 
anos, e prometeu-me que iria me levar de volta. Naquela tarde, 
estávamos na beira de um lago central. (Trecho do conto “Borbolectus” 
narrado por Adalgiso Barbosa). 

 

A narrativa oral mistura elementos amazônicos com fragmentos da cultura nordestina. Isso 
nos levar a perceber que a construção simbólica está condicionada a uma meditação 
devaneante, ou seja, a margem do rio, entre o rio e a floresta, é o lugar privilegiado dos 
enigmas, dos mitos da Amazônia, transfigurados também em enigmas do mundo. 

Segundo Loureiro (1995) é entre o rio e a floresta que deságua o imaginário, pois a margem 
do rio não exige lógica coerente. Nela estão os mais preciosos arquivos culturais de nossa 
cultura, as raízes submersas da alma cabocla. 

 

Na margem do rio e da floresta irrompe a vida, em duplo. É o reino das 
ambigüidades e da semovência de contornos. É o desenvolvimento de 
uma ciência da libido em que o desejo brilha, o jogo estético evidencia-
se, o prazer do olhar é dominante e o partilhamento com a natureza é o 
prêmio. [...] diante do rio e da floresta, o homem incapaz de franjar os 
seus vastos limites, insere-se nessa desmedida através de um gesto que o 
faz superior a essa natureza: ele cria os encantados, mantendo a 
grandiosidade esmagadora que o envolve sob seu controle. Para viver de 
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uma forma ilimitada, convive com seres sobrenaturais, porque somente a 
imaginação consegue ultrapassar os horizontes (LOUREIRO, 1995: 224-
225). 

 

É no ritmo das imagens que o conto “Borbolectus” pode ser pensado a partir dos regimes 
diurno e noturno. Num sentido durandiano, a construção do imaginário em “Borbolectus” se 
organiza sob convergência, em que os símbolos estão estruturados por isomorfismos, que 
dizem respeito à polarização das imagens. Pode-se perceber também no conto que o símbolo 
“Borbolectus-Deus” parte do mesmo tema arquetípico, sendo variações do mesmo arquétipo. 

É neste ambiente de contemplação plena da natureza presente no conto que surge este homem 
simbólico noturno com situações imprecisas e de variadas circunstâncias geográficas, é nele 
também que se unem os opostos, tendo como característica a conciliação entre homem e 
natureza em busca do conhecimento. Ao mesmo tempo, o conto se encontra sob uma estrutura 
transformável, em que as imagens dividem o universo em opostos, cujas características são as 
separações, as distinções, como demonstra esta passagem do conto: 

 

[...] Apuriná, então, pegou o meu braço e sussurrou: “Calma, não faz ela 
ir embora”. Eu não sabia do que se tratava, e ele, apontando, disse: 
“Escute-me! Há muitas luas, antes de nossa tribo encontrar essa região, 
existiu um deus chamado Borbolectus. Era o deus mais lindo que existiu. 
Era filho de Tupae com uma índia do povo Nawa. Porém, os deuses 
tiveram inveja de Borbolectus, porque ele namorava as índias mais 
bonitas da planície. Numa noite, os deuses começaram a festejar o 
Juanapi – a festa do deus vermelho, e após vários anos de festejos para 
Juanapi, seus corações foram invadidos de tamanha inveja que foram 
levados a lançar uma maldição em Borbolectus. Nem o seu poder pôde 
vencer aquela maldição, que era a força de mais de duzentos deuses. 
Borbolectus foi transformado em lagarta. Vários anos passaram-se. Tupã 
não queria se desagradar com os outros deuses. Mas, resolveu dar uma 
chance a Borbolectus: Ele entra num casulo que o protege da maldição e 
sofre a mudança, transformando-se em borboleta, que é a expressão de 
sua beleza (Trecho do conto “Borbolectus”). 

 

Por outro lado, o conto revela a relação dialética entre natureza e cultura, e nesse aspecto, a 
imagem da natureza está intimamente ligada à vivência do narrador. Assim, o mesmo 
transforma-se num “homem simbólico” que observa, classifica, analisa, conhece, destaca, 
valoriza, sente, humaniza. raciocina, estetiza a sua relação com a paisagem, vive com a 
natureza uma relação de complementaridade para descobrir seus mistérios.     

Enfim, os regimes da imagem estão reorganizando o imaginário no Vale do Juruá, seja para os 
que habitam as margens do rio, que parecem demarcar as fronteiras simbólicas, seja para os 
que habitam os povoados, vilas e pequenas cidades da Amazônia. 
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 1.1. As narrativas orais como construção do imaginário simbólico e social 
Nosso discurso alia-se ao imaginário, aos símbolos, às idéias que construímos e conhecemos, 
por isso, neste item, pensamos as narrativas orais como sistemas simbólicos, como 
possibilidades de revelar o sentido que estes contos desempenham e suas múltiplas interações, 
construídas simbolicamente. 

O imaginário é o vocábulo fundamental que corresponde à imaginação, como sua função e 
produto. Segundo Durand (2002, p.14), “imaginário é o conjunto das imagens e das relações 
de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens”. Além disso, é o grande e 
fundamental denominador onde se encaixam todos os procedimentos do pensamento humano. 

Os estudos acerca do imaginário não constituem uma disciplina com objeto e método 
unificados, trata-se de várias abordagens disciplinares, por diferentes métodos. Segundo 
Cemin (1998), o que reúne tanto interesse é o estudo das “representações”, ou seja, o sentido e 
as configurações simbólicas que formatam as maneiras de pensar, expressas por práticas 
sociais  que instituem o homem e o seu meio. 

No conto oral “Março-Marçal-Barro-vermelho-Laranjeiral”, a relação que se institui entre o 
personagem e o seu mundo não são direta e sim mediadas por processos conflitivos. Podemos 
perceber que entre o universo físico e o homem existe a dimensão simbólica que condiciona o 
homem e o seu mundo. Este conto oral está permeado pela forte presença feminina (a moça, a 
princesa), por seres encantados (porco, lua, sol, vento) que se metamorfoseiam ao longo da 
história como mostra o trecho deste conto: 

 
Há muitos anos atrás, no tempo dos reis, havia duas moças lavando 
roupa, que por intriga começaram a discutir. Seus nomes eram Joana e 
Beatriz. Então, Beatriz falou a Joana, que com a força dos deuses esta 
casaria e seu primeiro filho seria um porco. Joana replicou-lhe, dizendo 
que o filho de Beatriz seria um louva-deus (“Março-Marçal-Barro-
vermelho-Larangeiral” narrado por Terezinha Isidório, 2006). 

 
Uma das características desse conto é o “casamento” que, como uma instituição social, 
estabelece-se desde o início da narrativa. O conto não é muito diferente dos demais contos 
narrados por Terezinha Isidório: possui um herói, melhor dizendo, uma heroína. A 
personagem principal é feminina (uma moça), apresenta também uma situação inicial 
(casamento-intriga) e temas específicos como morte, encanto, moral, o que reflete 
preocupações humanas universais. 

Se, por um lado, o ato de casar marca a situação inicial da narrativa, por outro lado, se 
sairmos desta análise temática e trilharmos os caminhos da análise interpretativa buscando 
perceber qual o significado atribuído ao casamento, veremos que no Vale do Juruá, o ato de 
casar seria algo de extrema importância para manter a união entre as famílias que ali se 
encontram. Aprofundando nossa interpretação, percebemos que os laços familiares estão 
estabelecendo uma organização social no Vale mediado pela junção entre diversas famílias. 

Por outro lado, o casamento como um fenômeno social pode ser feito através de 
intercâmbio, compra, livre escolha, ou imposição familiar, como nos sugere Lévi-Strauss 
(1980). Julio César de Araújo (2007: 25), analisando as “cantigas de roda” coletadas no Vale 
do Juruá, menciona que o casamento tornava-se um fato antecipado naquelas comunidades, 
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“visto que havia um pequeno número de mulheres e também pela urgência das famílias em 
diminuir as responsabilidades do chefe da casa”.  
Segundo Lévi-Strauss (1982), o ato de manter alianças assume dois significados de extrema 
importância. Primeiro, casar-se fora da família é estar estabelecendo estruturas de parentesco 
com outras famílias; segundo, a proibição do incesto existe para dar fluxo às relações sociais, 
com base nas alianças estabelecidas pelo casamento. 

Ao mencionar o caráter da universalidade do incesto, Lévi-Strauss (1982) ressaltará 
que: 

Bastará lembrar que a proibição do casamento entre parentes próximos 
pode ter um campo de aplicação variável, de acordo com o modo como 
cada grupo define o que entende por parente próximo. Mas esta 
proibição, sancionada por penalidades sem dúvida variáveis, podendo ir 
da imediata execução dos culpados até a reprovação difusa, e às vezes 
somente até a zombaria, está sempre presente em qualquer grupo social 
(LÉVI-STRAUSS 1982:47). 
 

Nesse sentido, para Lévi-Strauss (1982), a cultura não pode ser considerada como 
simplesmente justaposta nem simplesmente superposta à vida. Em certo sentido, a cultura 
substitui a vida, e em outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar uma síntese de nova 
ordem. 

Assim, se consideramos que esse conto oral possui uma idade aproximada de 100 anos 
somente no Vale do Juruá, poderíamos imaginar que a ação social dessa narrativa é a de 
mostrar que o casamento, enquanto instituição social servia e serve para criar laços de 
sociabilidade no Vale. Carregado de moralidade, deveres e obrigações, o casamento, além de 
unir os opostos, possui uma dimensão simbólica, afetiva para a vida em sociedade. É nessa 
dimensão simbólica que se encontra o símbolo como elemento mediador da ordem social.  

Em todo o momento, no conto, o símbolo não faz outra coisa a não ser estabelecer laços 
sociais. Nesse sentido, tanto o regime diurno como o regime noturno da imagem estão 
organizando-se sob convergência, isto é, os símbolos estão reagrupando-se em torno de 
núcleos organizadores (arquétipos: morte, coragem, aventura, moral e casamento), que dizem 
respeito à polarização das imagens, como demonstra este trecho do conto: 

 
A jovem começou a chorar, o dia amanheceu. Ela contou tudo a Joana, 
dizendo-lhe que ia atrás do porco. No dia seguinte foi ao ferreiro e 
mandou  fazer duas saias e dois sapatos de ferro, e logo após saiu numa 
direção qualquer. Já fazia um ano que andava, quando chegou na casa da 
Lua. Bateu palmas, saiu uma velha. Ela perguntou: “Minha senhora, 
sabes onde fica o reino de Março-Marçal-Barro-vermelho-Laranjeiral?” 
A mulher respondeu-lhe que não sabia, mas talvez sua filha Lua 
soubesse.  Pouco tempo depois, a Lua saiu, era uma frieza grandiosa. A 
velha colocou  uma bacia de água e a Lua caiu dentro, transformando-se 
numa bela moça. A velha perguntou-lhe: “Filha, se acaso aparecer aqui 
uma moça o que você faria com ela?”. A Lua respondeu: “Adorava tanto 
o quanto a adoro”. A velha foi buscá-la. Ela perguntou à Lua: “Você sabe 
onde fica o reinado de Março-Marçal?”. A Lua respondeu: “Eu clareio 
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por muitos lugares, ainda não encontrei este reinado”. A Lua deu-lhe de 
presente uma toalha, que quando era estendida no chão enchia-se de 
alimentos. A moça saiu (“Março-Marçal-Barrro-vermelho-Laranjeiral”). 

 
Outra característica marcante nesta narrativa é presença dos quatro elementos: água, fogo, 
terra e ar, formadores do imaginário tanto universal como local. Para Bachelard (2003) esses 
elementos formam as imagens arquetípicas que estão no inconsciente humano, e todas as 
imagens são formadas por esses arquétipos. Nesse sentido, as imagens construídas no conto 
são imagens formadas a partir de experiências do sonho e de experiências da vida. 

Enfim, se por um lado este conto narrado no Vale parece denunciar a trajetória da ida para o 
Juruá, e ao mesmo tempo a viagem da volta (quando aparecem imagens do Nordeste), de um 
“ser simbólico” num sentido de mão-dupla, em que as imagens se agregam formando estruturas 
simbólicas, por outro, essas imagens presentes ainda podem ser reflexo de ensinamentos morais, 
religiosos, em que a imagem do casamento reforça a permanência dos valores cristãos. Assim, as 
narrativas podem nos revelar como as pessoas pensam e percebem o lugar de onde narram ao 
mesmo tempo como se vêem diante da própria condição ao morar no Vale do Juruá. 

No próximo conto, veremos que embora a proximidade com a narrativa anterior seja próxima, 
a organização social é menos reforçada e as relações sociais são mais conflituosas. A descida 
ao interior dos contos orais serviu para ilustrar de que forma os mecanismos das narrativas 
foram articulados com as motivações e necessidades inerentes ao meio ambiente físico. Serviu 
também para penetrar nas estruturas simbólicas presentes nas narrativas, que estão 
ressignificando a cultura no Vale do Juruá. 

Em “Touro azul”, narrado por Terezinha Isidório, a situação inicial do conto é marcada 
também pelo casamento, ao unir famílias diferentes. Mas, as relações sociais tornam-se 
conflituosas no momento em que a “mulher viúva” que se casa com o pai de Maria passa a 
tramar sua morte. Neste conto, percebemos que tanto o pai de Maria como a mulher são dois 
viúvos. No caso do homem, é muito comum, ao ficar viúvo, procura casar-se o mais rápido 
possível, enquanto a mulher, na maioria das vezes, deve manter-se viúva. Vejamos o trecho 
do conto: 

Era uma vez um homem que tinha uma filha que se chamava Maria, ele 
era viúvo e morava com a filha. Um dia ela foi na casa de uma mulher 
que também era viúva. Chegando na casa da velha, esta fez de tudo para 
lhe agradar e disse-lhe: “Maria, manda teu pai casar comigo”. Quando 
Maria chegou em casa, falou para seu pai: “Papai, casa-se com a 
madrinha, pois ela é tão boazinha para mim”. Seu pai pensou e 
respondeu: “Filha, hoje ela dá-lhe mel, amanhã ela lhe dará fel”. Maria 
tanto que insistiu que seu pai acabou se casando com a mulher. Anos se 
passaram e a mulher começou a ficar ruim para Maria, para seu pai, seu 
pai também mudou e começou a ficar ruim para com ela. Perto de sua 
casa tinha uma jaula onde tinha muitos leões ferozes. Numa certa noite, 
enquanto Maria dormia, a mulher disse: “Meu marido, vamos jogar a 
Maria na jaula?” e pegaram a Maria e a jogaram por uma janela dentro da 
jaula. Os leões que estavam acordados se aproximaram para devorá-la, 
mas antes que Maria tocasse o chão lhe apareceu um Touro azul (trecho 
do conto “Touro azul” narrado por Terezinha Isidório, 2006). 
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Se o conto apresenta um aspecto socializador, em que instâncias contraditórias dialogam sem 
que nenhuma se anule, por outro lado, o que percebemos em “Touro azul” é que uma de suas 
funções é mostrar um determinado aspecto da realidade social (o matrimônio). Podemos 
imaginar, também, que o elemento mágico em “Touro azul” desvenda os mecanismos lógicos, 
utilizados para pensar as relações de continuidade e descontinuidade, instaurada pelas 
diferenças, que se estabelece no momento em que a mulher-viúva e o pai de Maria resolvem 
matá-la. 

Veremos, também, que os animais (leão e o touro), principalmente no conto “Touro azul” e 
nos outros contos narrados no Vale, servem como fonte de ajuda, de emoções estéticas e de 
especulações intelectuais, sem descartar a própria transcendentalidade posta sobre os animais. 
De certa forma, o homem liga-se ao meio ambiente e o constitui denunciando a intrínseca 
relação dialética entre homem e natureza ou entre cultura e natureza. Vejamos a passagem do 
conto 

[...] antes que Maria tocasse o chão lhe apareceu um touro bem azul. 
Maria caiu em cima dele, as feras loucas para devorá-la. O touro lutou, 
lutou, com as feras até que conseguiu escapar. O touro falou para Maria 
que iria aparecer outra fera para enfrentá-lo. ( trecho do conto“Touro 
azul”). 

 

Por outro lado, as imagens invariantes no conto, ou seja, as estruturas simbólicas (conquista, 
luta, coragem, morte, vitória, matrimônio) estão se reagrupando permitindo que outras 
imagens locais como floresta, mata, água, espada, cidade, se agregam para formar os regime 
das imagens tanto diurno como noturno.  

Em um primeiro momento, na história, o elemento mágico “Touro azul” é o herói da narrativa 
como arquétipo dominante, a quem Maria obedece a seus comandos. Isso se torna recorrente 
pelo fato de no início da história ocorrer à bipartição das imagens (DURAND, 2002) .Por 
outro lado, no segundo momento, ocorrerá a tripartição das imagens, isto é, o herói (Touro 
azul) sacrifica-se, permitindo a Maria dar continuidade à aventura empreendida por ela 
mesma. Assim, é no regime diurno que ocorre a divisão dos opostos, é também o momento 
das separações (Maria sai de casa) simplesmente o que acontece com Maria desde o início do 
conto. O herói (Touro azul), ao separar-se de Maria, transforma-se em um ser transcendental, 
circulando entre o mundo objetivo e o subjetivo. 

 

Sempre que passavam, o touro fazia suas recomendações, até que 
apareceu uma fera só com um olho no meio da testa e o touro lutou e 
acabou vencendo. Maria e o touro continuaram andando até que 
chegaram numa cidade e quando passaram por debaixo de uma árvore o 
touro parou e fez uma roupa de pedacinhos de pau e vestiu Maria 
deixando só os olhos, nariz e a boca, e debaixo da árvore o touro falou 
para Maria: “Sopra no meu ouvido”, ela soprou e saiu uma grande espada 
de dois gumes. Ele pegou a espada e falou para Maria: “Me mate e pegue 
a minha carne e enfie toda neste buraco deste formigueiro, quando 
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terminar suba nesta árvore. Quando lhe encontrarem vão cuidar de você e 
só acompanhe alguém quando lhe chamarem três vezes”. Maria falou que 
jamais faria uma coisa dessas e ele disse: “Então, aponte pro meu lado”, e 
quando ela apontou a espada ele pulou em cima da ponta da espada e 
morreu. Maria fez tudo que ele mandou. De repente, apareceu a criada da 
rainha pra pegar água. Maria tirou os pauzinhos da cabeça e a negra viu a 
imagem de Maria na água, pensando que era sua imagem quebrou o pote 
e correu para casa (trecho do conto“Touro azul”). 

 

Mas, é no regime noturno da imagem que ocorrem as conciliações, ou seja, é a 
descida ao interior em busca do conhecimento, feita por Maria. Ao mesmo tempo, ao fazer 
essa descida do mundo material objetivo ao subjetivo, Maria consegue casar-se com o 
príncipe e começa a construir uma nova família. Sendo o início de uma nova organização 
social reforçada pelo matrimônio, pode-se pensar que o casamento é também o elemento 
socializador que une os opostos, reconcilia as diferentes famílias, estabelecendo uma ordem 
social. 
Se nos distanciarmos um pouco desta análise imagética, e aprofundarmos a análise no campo 
da teoria social, veremos, como nos sugere Habermas (1996:110) que, o “mundo-da-vida” é 
construído tanto pelo mundo objetivo como pelo subjetivo. Dessa forma, o “mundo-da-vida” 
é o lugar transcendental onde se encontram falantes e ouvintes, que podem erguer 
reciprocamente suas pretensões ao mundo social e ao subjetivo. Nesse caso, se imaginarmos 
que no Vale do Juruá tanto ouvintes como falantes estão intimamente ligados pela via 
simbólica, os contos orais enquanto exercício de comunicação quotidiana (tradição passada 
para netos e filhos), tornam-se resultado de realizações próprias dos sujeitos falantes.  

 

1.2. O processo de sociabilidade nos contos orais 
Se nos ausentarmos um pouco da análise antropológica e começarmos a fazer um 

contraponto com a teoria sociológica, perceberemos que a organização social presente nas 
narrativas orais é mediada por interações simbólicas. Diante disso, pode-se levantar a hipótese 
de que nos contos orais o simbólico reorganiza a vida social do juruaense, ao mesmo tempo 
em que estabelece uma ordem social condicionada pela representação coletiva estabelecida 
entre os moradores. Vejamos a passagem do conto “João Acaba mundo”: 

 

João não se conformava com a situação de sua mãe, presa na selva, e 
disse-lhe: “Mãe, se eu conseguisse ver o meu padrinho, pediria a ele um 
cavalo e uma espada para libertar você desta mata”. Poucos dias depois, 
um homem apareceu do nada na floresta e disse a João: “Receba esta 
espada e este cavalo”(trecho do conto “João Acaba Mundo”). 

 

Nesse sentido, a “espada e o cavalo” como símbolos mediadores marcam a descida 
interior do herói a um novo mundo de descobertas. Por outro lado, uma moral cristã é também 
estabelecida para dar base à organização social construída. Se, por um lado, no conto “O 
Carrasquinho”, a moral é descentralizada, por outro, as interações simbólicas (medo, 
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coragem, perdão), formam elementos mediadores tentando restabelecer a centralidade da 
organização social, como mostra este trecho do conto “O Carrasquinho”: 

 

Carrasquinho era muito simpático e tinha um bom coração, em poucos 
dias ficou amigo do Rei. O rei chamava-se Ricardo Coração de Mel, mas 
Ricardo tinha uma intriga, pois o Rei de Encanto Quebrado havia 
provocado muita desordem em seu reinado. Os irmãos de Carrasquinho, 
Faísca e Raio de Trovão, logo se encheram de inveja de Carrasquinho por 
ser amigo do Rei, e tramaram matá-lo. “Como faremos isso”? Perguntou 
Faísca, Raio de Trovão retrucou: “Provocaremos o Reino de Encanto 
dizendo mentiras de Carrasquinho”(trecho do conto “O carrasquinho”). 

 
O que caracteriza as duas narrativas, se levarmos em consideração as relações sociais 

construídas é a presença das relações de poder, que tanto o herói “João Acaba Mundo” como “O 
Carrasquinho” almejam. Nesta perspectiva, o poder seria a forma pela qual os heróis constroem 
o seu mundo, e também o momento em que o próprio herói estabelece uma ordem social dentro 
de uma comunidade. 

Assim, cotejando Habermas (1996:120), o “mundo-da-vida” forma o cenário em que 
horizontes situacionais mudam, expandem-se ou se contraem. Nesse sentido, os membros de 
uma coletividade se consideram pertencentes ao “mundo-da-vida” na primeira pessoa do plural e 
essa comunhão se baseia no conhecimento consensual, num estoque de conhecimento cultural 
que os membros partilham. 

Diante disso, se pensarmos que a linguagem é o traço distintivo do ser humano, em que 
a passagem de um estágio de interação mediada por gestos para a interação mediada por 
símbolos é decisiva para o estabelecimento do homem como um ser social, como nos sugere 
Habermas (1996), veremos que o conto oral (elemento simbólico) narrado no Vale do Juruá 
funciona como elemento mediador da ordem social e também da organização social, como 
ressalta a passagem do conto “João Acaba mundo”: 

[...] voltando a casa, o fazendeiro deu a filha em casamento a João, como 
prêmio pelo feito. Ele aceitou e pediu ao pai da moça que o aguardasse 
quinze dias, enquanto resolvia alguns problemas. [...] João expulsou sua 
mãe de casa e voltou à fazenda para casar. Sua mãe sofreu muito e João a 
perdoou anos depois. João e sua esposa foram felizes para sempre (trecho 
do conto “João Acaba Mundo”). 

 

 Podemos interpretar os contos como a construção de um mundo social, como totalidade 
das relações interpessoais legitimamente reguladas (pelo medo, coragem, perdão, conquista), um 
mundo subjetivo como uma totalidade das experiências subjetivas. O conto é também linguagem 
viva que começa se questionando sobre as condições pelas quais a unidade de um mundo 
objetivo é constituída.  

Os contos narrados no Vale do Juruá ao criar processos de sociabilidade representam 
também o “mundo-da-vida”, onde as pessoas acabam por instituir um conjunto de sentidos 
gramaticalmente pré-determinados; a partir dos quais os indivíduos socializados se abastecem 
para compreender, interpretar e agir sobre o mundo. Os sujeitos falantes criam o contato social 
da vida, direta ou indiretamente, produzindo objetos simbólicos (o conto oral) que acabam 
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corporificando estruturas de conhecimento humano. Como menciona Habermas (1996 :122), 
“esse mundo vital é o pano-de-fundo que permite aos sujeitos capazes de fala e ação se entender 
mutuamente sobre algo no mundo, seja este mundo, o mundo exterior natural, o mundo exterior 
social ou o mundo interior subjetivo”. 

Retornando à análise antropológica, iremos perceber, também, que há um “homem 
simbólico”, que constrói estruturas místicas, ou seja, incessantemente ele está construindo três 
tipos de narrativas, uma de matriz nordestina, outra composta de elementos amazônicos e, por 
ultimo, uma narrativa onde comporta tanto fragmentos da cultura nordestina como também 
resquícios da cultura amazônica. Nesse caso, reconhece-se a existência de um imaginário 
mestiço no Vale do Juruá, ou seja, toda esta mistura simbólica gera esta particularidade no Vale. 
Vejamos os trechos dos contos: 

Há muitos anos atrás, no tempo dos Reis, havia duas moças lavando 
roupa, que por intriga, começaram a discutir. Seus nomes eram Joana e 
Beatriz. Então, Beatriz falou a Joana, que com a força dos deuses ela 
casaria e seu primeiro filho seria um porco, Joana replicou-lhe, dizendo 
que o filho de Beatriz seria um louva-deus (trecho do conto “Março-
Marçal-Barro-vermelho-Larangeiral”). 

 

Uma vez, um mateiro que trabalhava com o meu pai, chamado Felipão, 
me contou essa estória. Ele contava que no extremo do Brasil com o Peru 
eles cortavam seringa e que num determinado tempo eles começaram a 
ver umas pisadas, uns rastros. Como se fosse uma mão de pilão, tinha 
batido na terra, mas que era redondo, deixava a baixa na terra, onde ele 
pisava. Mas era redondo, e muitas pessoas começaram a se preocupar 
com aquilo que eles viam, mas aquilo não tinha um destino. Depois eles 
começaram a ver muitos arrastos no mato, aqueles cipós arrastados, as 
árvores menores viradas, aquilo tudo arrebentado, e coisas assim. (trecho 
do conto “História do Mapinguari”). 

 

Um dia, quando eu ainda era rapaz, embrenhei-me por estas matas, na 
procura de um bando de capivaras. Não era mateiro experiente ainda, me 
perdi. Depois de dois dias, encontrei um velho índio por nome Apuriná. 
Apuriná era da tribo dos Poyanawas, tinha mais ou menos uns cinqüenta 
anos, e prometeu-me que iria me levar de volta. Naquela tarde, 
estávamos na beira de um lago central. Apuriná, então, pegou o meu 
braço e sussurrou: “Calma, não faz ela ir embora”. Eu não sabia do que 
se tratava, e ele apontando, disse-me: “Escute-me! Há muitas luas, antes 
de nossa tribo encontrar essa região, existiu um deus chamado 
Borbolectus. Era o deus mais lindo que existiu. Era filho de Tupae, com 
uma índia do povo Nawas. Porém, os deuses tiveram inveja de 
Borbolectus, porque ele namorava as índias mais bonitas da planície”. ( 
trecho do conto “Borbolectus”).  
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Essas variantes-imagens nos levam a afirmar que os contos construídos a partir de 
elementos universais e também locais revelam não só as estruturas dessas narrativas como 
também o significado que possuem e representam dentro da cultura juruaense. Podemos 
pensar como nos sugere Geertz (1989), que os contos podem revelar como as pessoas pensam 
o lugar de onde narram, ao mesmo tempo como se vêem diante da própria condição ao estar 
na Amazônia. 

A linguagem, por sua vez, se desenvolve dentro de uma cultura que estoca todo o 
saber de uma comunidade, os conteúdos da tradição, e é dali que os indivíduos socializados se 
abastecem dos modelos de interpretação necessários para o convívio social. Nesse sentido, o 
conto oral do Vale do Juruá, como transfiguração do mundo da vida, é ao mesmo tempo 
totalidade e multiplicidade; idealização e realização.  

Mas, nosso objetivo também é perceber se os contos são mesmos os elementos que 
permitem resistir aos ditames de um sistema controlado por uma razão instrumental. Nesse 
sentido, precisamos elaborar um conceito de sociedade percebendo onde se localiza a cultura 
dentro da sociedade e o significado dos contos dentro da cultura. São indagações ainda 
iniciais, que nos ajudarão a compreender melhor a complexidades das narrativas orais no Vale 
do Juruá.  

 
1.3. Considerações finais 

Entre caminhos, atalhos e na espera de um barco chegamos a um ponto que não é 
necessariamente o final, mas a chegada. Os caminhos que nos levaram ao Vale do Juruá e 
principalmente à Guajará-Am são ao mesmo tempo o trajeto de espaços estranhos, rios que se 
tornam estradas navegáveis, ruas escondidas, estradas esburacadas, pontes feias, enfim, é o 
espaço vivido nas cidades amazônicas. Todavia, “cada lugar é, á sua maneira, o mundo, mas, 
também, cada lugar irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 
exponencialmente diferente dos demais” (Santos, 2004:314).        

Este espaço-lugar é parte da vida que se vive na Amazônia, ou seja, a cidade em 
contraste com a floresta. Nesse sentido, novos mundos são buscados, novas experiências são 
refeitas e novas possibilidades de vivencia são construídas e ressignificadas no mundo da 
vida. Por outro, é nesses espaços-temporais, às vezes escondidos ou fragmentados pelo acaso, 
é que se percebe o sentido da vida e também como ela é reproduzida simbólica e 
materialmente pela sociedade e o lugar pode ser visto como um intermédio entre o mundo e o 
indivíduo.  

Por outro lado, Guajará é o lugar onde as pessoas vivem pobres, ricas, miseráveis ou 
não, se humanizam em seus ciclos relacionais, pois, é no cotidiano que elas ganham ou 
deixam de ganhar a vida, num duplo sentido:  não sobreviver ou sobreviver, apenas 
sobreviver e viver plenamente. É no cotidiano que se tem prazer ou se sofre, ou se vive e se 
buscam mecanismos que possibilitem a reprodução de uma nova vida não só econômica, mas 
social e cultural.     

 Através da análise antropológica conseguimos captar nos dez contos orais analisados 
que o imaginário juruaense está reconstruindo estruturas míticas, ou seja, incessantemente ele 
está disseminando três tipos de narrativas, uma de matriz nordestina (João Acaba Mundo), 
outra composta de elementos amazônicos (História do Mapinguari) e por último, uma 
narrativa  onde comporta tanto fragmentos da cultura amazônica  como também  resquícios da 
cultura nordestina (Borbolectus).  
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Nesse sentido, reconhece a existência de um imaginário misto no Vale do Juruá. 
Além disso, as narrativas podem está resistindo a um sistema de dominação, de ordenação do 
mundo via uma razão instrumental, nesse caso, percebe-se a força de uma razão comunicativa 
nos contos orais que possibilita a existência de uma organização social reforçada pela religião. 
Por outro, conseguirmos perceber que os contos analisados, em seus universos simbólicos ao 
construir sistemas organizacionais e processos de sociabilidade, utilizam-se dos símbolos para 
denunciar regras morais, sociais, cristãs e processos educacionais, que são transmitidos ainda 
nas escolas como ação pedagógica em alguns municípios como em Guajará e Ipixuna no 
Amazonas. 
Diante disso, percebemos que esses contos são de extrema importância, pois são reflexos de 
valores morais, éticos e cristãos nos municípios. Por outro lado, os contos estão exercendo 
uma ação social e comunicativa dentro da sociedade, pois em muitas escolas tanto de Guajará 
como em outros municípios como em  Ipixuna-Am, cantigas e contos são transmitidos nas 
salas de aula como ação pedagógica levando as crianças ao mundo mágico e lúdico, fazendo 
florescer sua imaginação, ao mesmo tempo que os valores são repassados como aprendizagem 
para a vida em sociedade. 

Enfim, ao compreender a lógica e a simbólica das narrativas orais perceber-se que tanto uma 
como a outra emerge em formas diferenciadas, se pensarmos ou imaginarmos que a lógica 
possui uma ação própria  atuando na manutenção dos valores morais, éticos, educacionais, por 
outro, a simbólica é a estrutura que suporta e condiciona a lógica a agir.  Ambas se interligam 
numa razão simbólica e assim as narrativas sobrevivem e se constroem entre o mundo 
subjetivo e o objetivo da cultura juruaense.   
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Guaraná Antarctica: o gosto e o sentido da propaganda 
 

Rosana Helena Nunes  
(Academia de Ensino Superior do Colégio Objetivo) 

 
Introdução  
A planta Guaraná353, arbusto da família das Sapindáceas, muito comum no Amazonas e no Pará 
é também conhecida como naranazeiro, uaraná, guaranaúva e guaranaína. Foi descoberto em 
1821 por Humboldt em contato com tribos indígenas que viviam na Amazônia, município hoje 
chamado de  Maués. Os índios consideravam o guaraná sagrado e utilizavam a pasta como 
remédio. Os frutos do guaraná354 são pequenos e vermelhos, apresentam-se em cachos. A 
medicina natural considera-os alimento capaz de revigorar as perdas orgânicas.  O guaranazeiro 
foi estudado pela primeira vez, em 1826, por Von Martius. Nesta época, já se difundiam na 
Europa informações sobre as qualidades terapêuticas da planta.  

 
 Em 1664, o Pe. Felipe Bettendorf355 descreveu como encontrou no Amazonas o 
guaraná: "Têm os Andirazes em seus matos uma frutinha a qual secam e depois 
pisam, fazendo delas umas bolas que estimam como os brancos o seu ouro. 
Chama-se guaraná. Desfeitas com uma pedrinha em cuia d’água, dão tanta força 
como bebida que indo à caça um dia até outro não sentem fome, além do que 
tiram febres, cãibras e dores de cabeça".  
O guaraná é cultivado nos estados do Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia e Acre, e tem grande potencial econômico. Segundo relatório da 

                                            
353 http://portalamazonia.globo.comartigo_amazonia_az. 
354 O nome científico do guaraná, Paullinia cupana var. sorbilis, foi uma homenagem a C.F. Paullini, um 

botânico alemão que viveu no século dezoito. “A espécie foi descrita por Karl Sigismund Kunth em 1821, baseada 
em um material coletado por Humboldt e Bonpland às margens do Orinoco, próximo a San Fernando de Atabapo, 
Venezuela. O nome ‘cupana’ é o nome popular da planta na Venezuela. O nome guaraná já é de origem tupi - 
‘uaraná’, e foi dado pelos Sateré-Maué, que forneceram as plantas para o uso medicinal e industrial no Brasil”, 
explica Eduardo Gomes Gonçalves, da Universidade Católica de Brasília e especialista em taxonomia vegetal. 

 
355 http://portalamazonia.globo.comartigo_amazonia_az 



 604

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), estima-se que a produção atual de 
ramas de guaraná no país seja em torno de 4.300 toneladas/ano. Dessa produção, 70% destinam-
se às indústrias de refrigerantes gaseificados, sob a forma de xarope, enquanto que os 30% 
restantes são comercializados sob a forma de xarope, pó, bastão, extrato para consumo interno e 
para a exportação. 
Com essa pequena introdução à origem do “guaraná”, tem-se como objetivo estudar como se 
organiza a narratividade de uma propaganda do refrigerante Guaraná Antarctica, publicada na 
revista Veja (06 de junho/2007). A finalidade desse texto é a de verificar se a criação de sentidos 
de suas estruturas verbais e visuais propicia a consciência de um envolvimento/desenvolvimento 
que resulte em transformações da relação da sociedade com a natureza.  
 
Análise 
O discurso publicitário objetiva agregar o máximo de valores positivos à marca que apresenta a 
fim de vender seu produto, mas sua ação mostra-se mais ampla, pois, subliminarmente ou não, 
estabelece padrões de qualidade e de progresso do ponto de vista comportamental, estético ou 
social. A narratividade, segundo a semiótica, pressupõe a análise da sucessão de estados ou 
transformações dos sujeitos em face da conjunção ou disjunção com determinados objetos de 
valor.  
A semiótica356 apresenta-se como uma teoria da relação. Para a análise  do texto sincrético 
(midiático), interessa, basicamente, estudar como as linguagens foram hierarquizadas e 
trabalhadas dentro de certas técnicas para produzir efeitos de sentido, ou seja, o objetivo é o de 
estudar o sincretismo presente no texto (categorias plásticas e semânticas)357. 
Em relação à propaganda do guaraná “antarctica”, sabe-se que é a segunda marca de refrigerante 
mais vendida no Brasil e a líder absoluta em seu segmento. Está entre as 15 marcas mais 
vendidas do mundo e originou-se de uma fruta da Amazônia, lançada no Brasil em 1921358.   
As propagandas a serem analisadas do refrigerante foram encontradas na Revista Veja, 06 de 
junho de 2007, nas páginas 34, 35, 36 e 37. Todos os textos midiáticos têm uma marca e, se a 
marca assume o discurso, veicula valores. Essa propaganda, retirada da revista Veja, exerce um 
papel importante diante do público leitor, uma vez que esta revista está na categoria de 
formadora de opinião bem como os leitores “formadores de opinião” 359. O discurso veiculado 
na Veja acaba carregando um pouco o valor de verdade, seriedade que a marca agrega.  

                                            
356 Segundo Greimas (1979), a semiótica tem por objeto o texto e procura descrever e explicar o que o texto 

diz e como ele faz para dizer o que diz.  
357 Floch (1985) lembra que não há significante senão em relação a um significado, uma vez que os sistemas 

semi-simbólicos se definem pela conformidade não entre os elementos isolados dos dois planos, mas entre 
categorias da expressão e categorias do conteúdo. Em síntese, o verbal está também na visualidade da(s) 
publicidade(s), uma vez que o valor topológico representa o jogo de valores instaurados no discurso. Nesse sentido, 
a imagem corresponde a um contínuo discursivo – o plano da expressão e o plano do conteúdo.  

358 Informação retirada do site www.wikipedia.com.br.   
359A informação aparece na seção Ponto de Vista, assinada por Roberto Civita, p. 146, na edição especial de 

30 anos, parte da VEJA 1569, de outubro de 1998. 
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 Na 1ª primeira parte, no lado esquerdo da página, há a figura de 
uma chapa de raio X com uma garrafa de refrigerante na posição oblíqua, a de quem está 
ingerindo o líquido. Esses atores sociais são figurativizados em chapa de raio X e garrafa do 
guaraná antarctica, nas cores azulada e branca. O fundo preto também denuncia tratar-se de 
uma chapa de raio X.  
Em outros termos, na primeira propaganda (página dupla) é figurativizado uma chapa ou exame 
de raio-X , nesse exame aparece a figura de um indivíduo, cujo sexo, idade, raça, cor, não pode 
ser identificado, apenas que ele está ingerindo a bebida Guaraná Antarctica. Tem-se o estado de 
não-vida para vida (doente vs não doente).  
No lado direito da propaganda, há uma espécie de faixa perpendicular que estabelece a passagem 
do estado disfórico para eufórico. Nessa faixa, aparece a parte da cabeça, remetendo às cores 
eufóricas, verde e amarelo, que simbolizam cores da bandeira do Brasil, o que revela que a vida 
é figurativizada nas cores da pátria. O enunciador busca despertar no enunciatário a vontade de 
tornar-se com total vitalidade, despertar a vontade de beber o guaraná “antarctica” para 
assimilar-se a outrem na construção de uma identidade. 

 Na verdade, o amarelo remete à cor da bebida, o ouro brasileiro, 
o verde pode significar que o produto é feito a partir de uma planta, extraída da natureza, 
inclusive com propriedades medicinais benéficas. Essas propriedades ativas trazem também o 
sentido de festa, comemoração, refrescância ou  exuberância. E ainda, típica do Brasil, 
remetendo à identidade brasileira e contra a identidade estrangeira Coca-Cola.   
Nesse caso, a marca “antarctica” veicula poder, diferenciar-se de outro grupo que não consome 
esse guaraná e assimilar-se ao grupo “guaraná antarctica”, ou seja, o sujeito tem necessidade de 
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mudança e isso ocorre na medida em que passa a deixar de ser EU para tornar-se Nós assimilar-
se a outrem numa intermediação de uma alteridade a ser construída (Landowski, 2002). 
Qualquer texto publicitário leva o enunciatário a crer na autenticidade daquilo que apresenta e, 
por assim dizer, este enunciatário poder construir uma identidade social reconhecida, numa 
constante conjunção de ter para ser.  
 
RG 28483x593 2 
CPF 125.673.984-51 
 Em relação às categorias semânticas360, há números que demonstram tratar-se da 
identidade e CPF do enunciador, até então figurativizado pela chapa de raio X. Refere-se à 
cabeça de um ator social que engloba tais números do RG e CPF no que diz respeito às 
categorias plásticas. 
 Logo a seguir vem o enunciado: 
“Isso não basta pra saber quem você é” 
 O pronome demonstrativo “isso” funciona como uma anáfora, pois retoma àquilo que foi 
dito anteriormente, efeito de sentido de mostrar que o(s) dado(s) referente(s) à figura “raio X”, 
na verdade, “não basta”, para determinar a identidade do enunciador. O “isso” está se referindo 
ao n° do RG e CPF (você é o que você bebe). 
O advérbio “não”, seguido do verbo “basta”, corresponde à ausência de algo – dados 
apresentados não serem suficientes para ter conhecimento de quem é o enunciador e, ao mesmo 
tempo enunciatário do “guaraná antarctica”.   
O enunciado “Quem você é”, é uma pergunta na forma de afirmação, apresenta a tentativa do 
enunciador de assimilar-se ao enunciatário em posição igualitária, ou seja, o pronome “você” 
representa uma aproximação com o enunciatário. O verbo “é” indica a própria evidência do 
produto apresentado em posição vertical e com o slogan, “É o que é”.   
Daí a noção de simulacro, uma imagem construída do enunciador em relação ao enunciatário. 
Para semiótica, simulacro é “quase-sinônimo de modelo” (Greimas/Courtés, 1986: 206). Por 
meio do simulacro, a semiótica (re)constrói o sentido, para descrevê-lo. Simulacro é, em 
princípio, construção. Construímos simulacros também para “dar conta das condições e das 
precondições da manifestação do sentido e, de certa maneira, do seu “ser” (Greimas e Fontanille, 
1993: 12). 
 
Plano de expressão verbal – lado direito da publicidade – Categorias plásticas 
 A propaganda é apresentada no formato retangular-paralelo, dando-nos a impressão de 
que figurativiza o formato da lata do refrigerante, uma vez que a parte de cima é mais estreita e a 
cor verde mais escurecida. Em relação aos formantes eidético, cromático e topológico, tem-se: 
1 – Eidético: o tamanho e o formato das fontes, o número do RG preenchido na cor amarela, pelo 
fato de ser a identidade do sujeito, o advérbio “não” assinalado, e os verbos “saber” e “é” 
preenchidos, efeito de sentido de  quem é o enunciador, guaraná “antarctica”; a flor vermelha 

                                            
360 Para a teoria semiótica, o estudo da expressão é introduzido a partir da teoria dos sistemas semi-

simbólicos, e a determinação de categorias plásticas faz parte desse projeto. Segundo Floch (1985), há de se 
considerar três formantes que correspondem às categorias plásticas associadas às semânticas:  

Cromático – os efeitos de sentido que as cores engendram. 
Eidético – as linhas que também compreendem os efeitos de sentidos, ou seja, as linhas que representam 

desde o tipo de fonte utilizado na capa até o contorno das faces e outras imagens presentes.  
Topológico – compreende a própria diagramação, espacialização que estabelece os efeitos de sentido da 

posição vertical e horizontal.   
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“guaraná” englobando a lata de refrigerante, as gotículas, no fundo, envolvendo a totalidade da 
propaganda.  
2 – Cromático: cores verde e amarelo, bem como as cores do guaraná “antarctica”, verde, 
vermelho e branco, o próprio vermelho da fruta “guaraná” que engloba a lata de refrigerante, o 
mesmo aparece no rótulo e representa a cor de sua marca, as folhas da fruta e os raios luminosos 
em amarelo que envolvem o produto.  
3 – Topológico: RG, CPF, enunciados estão na posição horizontal, apenas o verbo “É” na 
posição vertical em paralelo ao tamanho da lata de refrigerante.    
 
Lado esquerdo da 2ª propaganda – categorias plásticas e semânticas - homologação  

 
 
Cromático: as cores azul e branca prevalecem em relação à página anterior, porém em tons mais 
claros, o efeito de sentido é o de mostrar o estado de não-vida para a busca de uma nova vida. 
Daí o azul estar em tom mais claro, o que realça o cinza da tampa do refrigerante, apresentado 
como destaque ao produto. Tais características salientadas denotam tratar-se de categorias 
plásticas associadas às semânticas.    
Eidético: as gotículas figurativizam espermatozóides e a tampa, o óvulo, o que denota a isotopia 
da fecundação. Assim como os espermatozóides correm em direção ao óvulo e aquele que chegar 
primeiro o fecundará, as gotículas correm em direção à tampa do refrigerante e o enunciatário 
terá um produto de boa qualidade. Instaura-se a categoria semântica, identidade vs alteridade. 
Tem-se, portanto, como objeto-valor, o guaraná antarctica e o tema, a preferência pelo produto. 
Topológico: posição horizontal, tanto da tampa como das gotículas.   
 
“Mostre que você é mais que um espermatozóide bom de natação”. 
 O verbo “mostre”, na forma imperativa, tem efeito de sentido de dar uma ordem ao 
enunciatário, convocando-o à reação, à mudança de comportamento, de estado, à construção de 
uma identidade, ou seja, o verbo “mostrar” tem efeito de sentido de dar a conhecer, revelar-se, 
manifestar-se.   
 O enunciador manipula o enunciatário a mudar de um estado para outro. O pronome 
“você” estabelece um efeito de proximidade com o enunciatário. Esse enunciado mostra que o 
enunciatário que tiver tal performance, a corrida ao guaraná “antarctica”, poderá adquirir um 
produto de boa qualidade e fazer parte dos sujeitos que se identificam com esse produto e assim 
construindo uma relação identitária com o enunciador. Na verdade, o gosto pelo guaraná está no 
DNA.  
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 O último enunciado veicula valores que podem, devem e fazem com que o enunciatário 
acredite no produto apresentado: 
É o que é” 
A idéia desse enunciado é justamente a de mostrar que é um produto “natural”, implicando por 
se tratar de um refrigerante não relacionado a plantas prejudiciais à saúde (Coca-cola). A 
manipulação do enunciador em relação ao enunciatário ocorre na medida em que o sistema de 
valores em que ela está assentada for compartilhado pelo manipulador e pelo manipulado, 
quando houver certa cumplicidade entre eles.  
 
Considerações finais 
 A teoria semiótica discursiva concebe texto como um todo articulado de sentido, cuja 
manifestação pode ocorrer em diferentes planos de expressão, como verbal, visual, em texto 
sincrético, junção de alguns desses planos como as publicidades. Essa diversidade tipológica 
compreende modelos textuais que são reconhecidos como formas de representar opiniões ou 
inclinações ideológicas diversas que podem explicar os efeitos de verdade em determinados 
momentos históricos. 
O objetivo da análise do guaraná “antarctica” foi justamente o de mostrar como é construída a 
identidade de um refrigerante que preserva sua marca por ser o segundo mais vendido no Brasil e 
o 15º no mundo. Pôde-se perceber que o estudo de publicidades possibilita o desvendar das 
artimanhas que compõem seu sincretismo, como se constroem os sentidos e leva às 
transformações de sujeitos, da sociedade e da natureza, ou seja, a própria riqueza da publicidade 
e a descoberta de seus efeitos de sentido.  
A finalidade do enunciador é a de manipular o enunciatário não apenas à venda, mas também ter 
acesso a um valor: o reconhecimento como a melhor. O destinador (social), a fonte de valores do 
sujeito, é quem faz-fazer, ou seja, manipula o sujeito para que ele pratique uma ação e busque 
seu objeto. A ação começa com o anúncio publicitário na medida em que ele veicula valores. 
O enunciatário, ao identificar-se com a marca do guaraná “antarctica”, já assimila a identidade 
do enunciador que o manipula a consumir o produto. Com efeito, o enunciatário passa a aderir 
essa marca, a querer o produto, adquiri-lo e crer na sua escolha. Cada sujeito procura adaptar-se 
adequadamente às condições de um dado momento histórico e isso determina a mudança do Eu 
que busca tornar-se um Nós. É o próprio Eu que, por assim dizer, está sempre em devir, é um ser 
em devir (Landowski, 1997).    
Assim, a semiótica visual vislumbra uma análise mais profunda do discurso publicitário, não 
apenas das relações semânticas tramadas no texto, mas também do evento sensorial da percepção 
que esse discurso encena, configura e questiona.   
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FÓRUM VIII 
 
Saúde, imaginário e o ritmo quotidiano contemporâneo: envolver (-
se) e (se) desenvolver para ser saudável? 
 

Coordenação : Rosane Gonçalves Nitschke (NUPEQUIS-SC/UFSC) 
 
 

A Imaginação Simbólica e o Cuidado de Si na Socialidade do Cotidiano Pós-
Moderno. 

Shirley Monteiro de Melo (UFPB) 
 
1.  Apresentação – 
 Este texto nasce como relato de uma Pesquisa do Mestrado em Ciências das Religiões da 
UFPB na linha ‘Espiritualidade e Saúde’, e apresenta a criação e o desenvolvimento de uma 
forma de cuidar a Saúde Mental em Atenção primária na Estratégia Saúde da Família, articulada 
com algumas das diretrizes publicadas em Políticas Nacionais do SUS, particularmente aquelas 
que se coadunam com o resgate dos ‘saberes tradicionais’ de diferentes povos, a consideração 
das localidades em suas singularidades, a integração psicocorporal, e a postura de uma razão 
sensível361 que parece ser a adotada atualmente pelo SUS, na busca e incentivo de novas práticas 
terapêuticas, segundo a Política Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação em Saúde – MS- 
PNCTI’S. 
O desenvolvimento em curso desta proposta metodológica, que penso como forma reintegrativa 
e lúdica de cuidar a Saúde Mental e a Saúde Integral na Atenção básica, teve como foco inicial 
da pesquisadora, um envolvimento intuitivo para apreender a essência que toda comunidade 
possui no seu Imaginário Coletivo, sendo nesse sentido que considero a pertinência em dialogar 
com a Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli, em suas noções metafóricas e conceituais 
a seguir consideradas, e as quais no seu todo caracterizam o que este Sociólogo chama de 
Socialidade, como fenômeno atual da ambiência social pós-moderna.  
 Considerando a pós-modernidade, tentaremos situar no espaço-tempo o atual campo das 
ciências em uma configuração paradigmática complexa e bioantropossocial na qual se insere a 
razão sensível e a compreensão do ser humano enquanto uma entidade quaternária bio-psico-
socio-espiritual; configuração que nos leva a melhor compreender os processos psicossomáticos 
da ‘saúde-doença’, bem como da ‘saúde-cuidado’, permitindo-nos agora, e desde que se queira, 

                                            
361 Ver: MAFFESOLI, Michel. Deontologia. In: Elogio da razão sensível. Tradução de Albert Christophe 

Migueis Stuckenbruck. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998; p. 9-23.  
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compreender amplitudes da psico-neuro-endócrino-imunologia, e da epigenética362 em Genética 
Molecular, sob a luz de significados mais profundos que se expressam simbolicamente pela via 
do Adoecer, bem compreendidos pela área da Psicologia da Saúde, e antes pela Antropologia da 
Saúde. Simultaneamente, esta configuração complexa do atual paradigma científico363 no dizer 
do Sociólogo Edgar Assis de Carvalho (1992, p. 95) “implica a redefinição dos laços sociais, no 
retorno ao sujeito, na valorização da ética, no redimensionamento do imaginário e, 
principalmente na abertura da razão”. Este autor refere que na compreensão da morfologia do 
espírito humano, ou seja na compreensão do “trajeto antropológico” como também diria Gilbert 
Durand (1988, p. 79), a humanidade alimenta-se de duas vias, sendo  a via mitológica- mágica- 
simbólica  articulada  à via  racional- lógico- empírica, de  maneira  que: “símbolos, mitos e 
magias  são aqui  entendidos como  sinalizadores de  sobre - sentidos fundamentais  para  as 
explicações  empíricas e racionais  numa  espécie de  estranha simbiose,  entre  os  mundos  
imaginais subjetivos e as objetivações reais” (Carvalho, 1992). 
 Assim ao citar a integração ‘homo-simbolicum’ e ‘homo-racionales’ nos processos de ser 
saudável, bem como nos do adoecer, entendo que a dinâmica psíquica se dá no movimento e 
fluxo entre polaridades complementares (como enfim é também a vida), polaridades como o 
inconsciente-consciente, sombra-persona, sentimento-pensamento, intuição-sensação, onde a 
função simbólica (campo da criação, da imaginação e do real) é função mediadora do ser e estar 
no mundo, portanto inerente e essencial à psique humana, responsável pelo equilíbrio das forças 
vitais que pulsam, tensionam, expressam-se e elaboram-se continuamente. Consideramos este 
um fluir contínuo dos processos da existência, sejam eles de aspecto bioenergético, psíquico ou 
social, e que nos remete a outra noção de Maffesoli denominada ‘vitalismo’, a qual voltaremos 
mais a frente considerando-se o GrAImSa e o SUS no contexto dos fenômenos sociais da 
atualidade. 
 A partir da Psicologia de Carl Gustav Jung e sua fundamentação teórico- prática na 
vivência clínica psicoterápica com Imaginação Ativa, temos trabalhado ao longo do tempo com 
relaxamento psicocorporal associado a esta técnica junguiana que favorece os processos da 
função simbólica da psique; porém nesta pesquisa ampliamos esta abordagem com o olhar 
durandiano no que diz respeito ao microuniverso mítico pessoal, e aos regimes de imagens 
dentro da Teoria das Estruturas Antropológicas do Imaginário de Gilbert Durand,  
particularmente considerando as implicações arquetípicas e imaginais do tecido social-
antropológico-planetário do qual faz parte a humanidade ao longo do tempo em seu Imaginário 
Coletivo, aspecto onde Jung desenvolve a noção de Inconsciente Coletivo. Assim, a partir destes 
dois referenciais teóricos que se completam no mesmo enfoque, tecerei considerações acerca da 
principal ferramenta metodológica, lúdica vivencial, que integra os grupos terapêuticos da 
proposta GrAImSa como cuidado em Saúde Mental e Integral em comunidades. Trata-se aqui 
das conhecidas Danças Circulares Sagradas, ou Danças Circulares dos Povos, que se propõe 
sejam semeadas, resgatadas, ou reconhecidas nas comunidades, através do SUS pela ESF. 
 Quanto à questão ‘espiritualidade e saúde’, particularmente em saúde psíquica e mental 
como fator predisponente à saúde integral, situamos como esta questão vem sendo abordada pelo 

                                            
362 EPIGENÉTICA: Conceito desenvolvido em 1962 e expandido hoje pela PhD em Genética Molecular, 

Prof. Dra. Eliane Azevedo da UFBa, também  médica especialista em Bioética. A Epigenética diz respeito aos 
fenômenos ambientais, emocionais, bioquímicos, ou mesmo celulares externos ao DNA, que fazem com que genes 
especiais responsáveis pelos mecanismos da regulação gênica, possam desligar ou inativar outros genes, impedindo 
sua expressão.  

363 Edgar Carvalho recomenda Edgar Morin para uma melhor compreensão do Paradigma Científico da 
Complexidade e suas implicações metodológicas. 
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SUS em suas diretrizes recentemente publicadas. Recomendam estas o reconhecimento, a 
valorização, e a interação com o uso dos saberes tradicionais nas diferentes comunidades364, 
incluindo as práticas fitoterápicas populares, a relação com as rezadeiras, curandeiras, e parteiras 
e os hábitos rituais que acompanham estas práticas, passadas ao longo das gerações em suas 
ramificações étnicas, xamânicas, sincréticas, e remitificadas; práticas que trazem em si a forte 
eficácia simbólica no nível psíquico (entre outros aspectos não mencionados aqui, mas nem por 
isso desconsiderados pela autora). Estendendo-se também, para uma visão transcultural em sua 
Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares- MS-PNPIC365, o SUS recomenda a 
implantação pelos serviços de saúde pública, das práticas psicocorporais que denomina ‘práticas 
mente-corpo’, tais como as diferentes formas de meditação, o tai-chi-chuan, além de outras 
terapêuticas da Medicina Tradicional Chinesa, e aquelas que trabalham no plano da bioenergia 
sutil da fisiologia humana, mencionando inclusive a busca do contato com a natureza, 
englobando ainda a Acumpuntura, e a Homeopatia. Ressalta-se que nestas diretrizes, o SUS 
considera que a saúde estará sendo trabalhada na dimensão da espiritualidade, 
principalmente no que diz respeito às práticas meditativas. 
 Nesta pesquisa-ação, reconhecendo-se e respeitando-se os pluralismos religiosos tanto 
pessoal como comunitário, interessa-nos a espiritualidade ou religiosidade vivenciada 
internamente, ou seja enquanto dimensão psíquica interna, atualizada subjetivamente pela 
apropriação pessoal daquilo que em cada um reacende de fato os sentidos mais significativos da 
própria vida, aliados ao cuidado de si e do outro. Trata-se da espiritualidade enquanto re-ligação 
com fontes superiores da existência conquistadas internamente, via centramento psíquico, ou 
seja, uma re-ligação (religião) vivenciada e simbolicamente elaborada, sob a atmosfera de 
envolvimento e investimento afetivo para com a vida, capaz de nutrir a força interior 
pessoal no contato consciente e amplificado consigo mesmo. Contato que trás para a consciência 
os valores pessoais, e os significados acerca das próprias escolhas nos enfrentamentos pela vida e 
em suas relações. Sabemos que esta religiosidade profunda da qual nos referimos, mas que pode 
fluir com simplicidade no cotidiano do devir existencial, se faz também pela via da elaboração 
simbólica, bem como pelas imagens internas que se tem de tudo o que seja sagrado, como bem 
coloca Jung. 
 Quanto às imagens externas criadas coletivamente ou pelos dogmas das religiões 
legitimadas e institucionalizadas, acreditamos que até podem em certo ponto, fazer parte desta 
religiosidade pessoal singular, mas não substituem e nem asseguram a autenticidade desta, 
em termos de experiência numinosa, ou em termos de função subjetiva que favorece o 
transcendente - imanente, pelas trilhas da Vida. 
 Nos aspectos expostos acima quanto à espiritualidade no cotidiano contemporâneo, 
considero essencial dialogar novamente com Michel Maffesoli. Antes porem, devemos situar as 
marcas deixadas pela modernidade científica dos séculos XIX e XX no mundo ocidental, com 
seu racionalismo reducionista, determinista e anti-imaginal, quando a ciência perdeu a re-
ligere366, no sentido de sua re-leitura com a filosofia, e afastou-se dos saberes tradicionais 
arcaicos, da amplitude consciencial da metafísica, do empirismo e da subjetividade, para sob o 
idealismo fragmentado do progresso, tomar a via única e ilusória da objetividade, situando a 

                                            
364 Ver: “Troca de saberes valoriza trabalho das Parteiras”. VI Seminário de Religiosidade Afro-Brasileira e 

Saúde, 2007: http://portal.saude.gov.br/portal/sgtes; POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE - acesse 
Biblioteca Virtual em Saúde: http://saúde.gov.br/bvs.  

365 Para ver a PNPIC - Portaria nº 971 de 06/05/2006, do Ministério da Saúde, acesse: http://saúde.gov.br/bvs.  
366 ALMEIDA, 2005, cita Jung, diferenciando Religere de Religare. 
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dimensão do Imaginário como ‘a louca da casa’ (Durand, 1994).O homem do ocidente então, 
desvinculou-se de suas interações poéticas, filosóficas e cotidianas com a Natureza, pensando 
dominá-la enquanto recurso natural infindável, sob o olhar ganancioso de uma pseudo autonomia 
individualista. Algumas religiões mantêm seu poder e domínio institucionalizado politicamente, 
distanciando-se de seus princípios fundadores mais autênticos, outrora revolucionários, e em 
detrimento e quase clandestinidade das tradições religiosas mais filosóficas e autônomas em 
relação às ideologias materialistas; enquanto isso, as ciências da saúde e da vida avançaram 
tecnicamente e biotecnologicamente, em nível molecular, medicamentoso e cirúrgico 
esplendorosos, até alcançarem seus limites éticos ao final do século XX.  
 Assim nas ultimas décadas do século anterior, diante do chamado ‘desencantamento do 
mundo’, movimentos de um novo paradigma que já se instaurava, silenciosa e lentamente 
começa a emergir, trazendo em 1986 a Declaração de Veneza que surge bradando o desafio 
transdisciplinar durante o Simpósio Internacional “Ciência e fronteiras do conhecimento: o 
prólogo de nosso passado cultural”, evento promovido pela Unesco. Como resultado do caos 
social, coletivo, e eco-planetário surgem as incertezas, as mudanças e a fragilidade das 
ideologias dogmáticas; no âmbito da vida pessoal, em todas as faixas etárias aumentam a 
incidência dos transtornos psicossomáticos e mentais, com diferentes estágios depressivos e 
crises de ansiedade fóbica que caracterizam novas doenças psíquicas, tal como a Síndrome do 
Pânico; com o tempo, frente a essas e outras chamadas doenças do novo milênio e diante dos 
excessos biotecnológicos de poder sobre a vida humana, surge mundialmente e já de forma quase 
transdisciplinar, a Bioética, que reaproxima  a ‘ética filosófica prática’ de Potter, as religiões, e 
as ciências humanas como um todo, para  o debate construtivo do diálogo com o cientificismo 
tecnológico e biotecnológico, não só nos campos da saúde, mas também do biodireito ambiental, 
uma vez que a própria sobrevivência do planeta torna-se ameaçada. Constata-se um abalo de 
crise nos valores institucionais, bem como nas ideologias reducionistas de todos os tipos, 
incapazes de darem conta das complexidades, desigualdades, paradoxos e pluralismos da 
humanidade. Chegamos assim, ao início do século XXI, na atmosfera das incertezas e da 
transitoriedade de um devir existencial coletivo, que passa a se reorientar pela polaridade que 
aponta a unidade planetária, dialogicamente à polaridade da diversidade, dos pluralismos 
culturais, étnicos e filosóficos. Neste sentido: 
 
“... incerteza, indeterminação, imprecisão, complexidade constituem agora a base da recusa de  
determinismos  e  determinações  das  teologias e das certezas históricas que tanto impediram de 
entender o Homem simultaneamente em sua universalidade e em  sua diversidade como perceber 
que a ‘verdade do particular’ [singular] é expressão de sua dimensão universal [plural] (...) Para 
Gilbert Durand então - torna-se imperioso ir além  dos saberes ocidentais e recuperar a 
integridade das tradições...implica que o  sujeito entenda-se  globalmente, convocando à 
consciência poética epifanias de imagens capazes de resgatar uma simbólica universal  
arquetipicamente exprimida” (Carvalho, 1992, p. 95 e 100).      
 
 Voltando a Michel Maffesoli, em recente Conferência no Brasil sobre “O 
Reencantamento do Mundo” ao ressaltar a presente crise inerente a sociedade instável que passa 
por várias e contínuas mudanças, este Sociólogo justifica a chegada da ‘pós-modernidade’, 
entendendo a presente instabilidade como necessária e bem vinda transição após o desgaste dos 
princípios básicos da chamada ‘modernidade’, citados como sendo a tríade “separação-redução-
perfeição”, princípios que instituíram ampla fragmentação do mundo ao separar “a natureza da 
cultura, o mundo espiritual do mundo material, a arte da ciência”. Quanto à redução, esta se deu, 
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segundo o autor, “da complexidade para a simplificação”, certamente em posturas de negação e 
omissão dos aspectos mais sutis, interativos e evanescentes dos fenômenos, em função de 
determinismos generalizados. Por ultimo, em função da utopia progressista da perfeição, negou-
se a alteridade, e o outro enquanto diferença, deixou de ser reconhecido embora não tenha 
deixado de existir. Retomando a questão da espiritualidade e saúde, nas formas de vivência do 
sagrado no cotidiano contemporâneo, na visão de Maffesoli cabe ressaltar seu 
questionamento: “Deus separa a luz das sombras?”, psicologicamente e sociologicamente 
sabemos que não; e se analisarmos a partir de filosofias espirituais como o budismo, a mística do 
Egito antigo367 e o próprio cristianismo antigo, entenderemos o princípio complementar de luz e 
sombra na evolução da consciência, assim como na dinâmica da saúde,  segundo os saberes 
tradicionais da Homeopatia, e da própria Psicologia de Carl Gustav Jung. Em resposta ao próprio 
questionamento, Maffesoli então sintetiza este princípio: “O homem que não tem sombra não 
existe. Ela é estruturante para o indivíduo e para as coletividades”. Por outro lado, refere este 
autor como a partir do século XVIII, os princípios de separação e perfeição reduzem o 
sagrado como sendo externo ao ser-humano, instituindo e nomeando-o de ‘Deus’ que se torna 
assim, distante e punitivo a fim de que, “através da Teologia promova-se a domesticação do 
sagrado selvagem” sagrado selvagem correspondente antes, ao sentido de religiosidade cotidiana 
da época, intimamente relacionada à harmoniosa integração aos ciclos da Natureza. Nesse 
sentido “o ‘desencantamento do mundo’ deveria ser entendido como des-imaginização do 
mundo, e a ausência da magia, o que veio desencadear também a devastação da natureza a partir 
da dessacralização desta” (Maffesoli, 2007-UFRN), e a redução do sagrado como algo 
distante de Si-mesmo.  
 Porém e enfim, trazidas pelas crises da modernidade surgem brisas e ventanias da 
mudança, restituindo forças de uma totalidade interativa a qual realimenta o chamado ‘re-
encantamento do mundo’, e que segundo Maffesoli vem resgatar os princípios da 
correspondência, em vez da separação; da inteireza, no lugar da redução , e da 
complementaridade no lugar da  perfeição. Nesse aspecto retoma-se a percepção holística de que 
cada elemento age uns sobre os outros, fazendo surgir na contemporaneidade uma cultura 
planetária de pensamento ecológico, de revalorização da natureza como entidade viva, da qual 
somos apenas uma parte, e que remete a Teoria Científica de Gaia, proposta por Lovelock, 
Margulis e Golding. Observa-se a necessidade de que mitos cosmogônicos sejam relembrados no 
Imaginário coletivo do senso comum ( Mito de Gaia, Mito de Prometeu) para um melhor 
entendimento da complexa crise global, promovendo o que entendo como uma benéfica 
ressacralização simbólica da natureza diante das primeiras manifestações dos fenômenos 
geofísicos previstos cientificamente como conseqüência dos desequilíbrios ambientais, 
fenômenos que “reinserem assim, a dimensão espiritual na Natureza” (Maffesoli-2007-UFRN) .
  
 Destas percepções mais integrativas ressurge então no imaginário coletivo social, um 
sentimento consciente de uma religiosidade orgânica, no sentido de re-ligação com a vida em 
sua vitalidade sagrada, e no sentido mais subjetivo e pessoal do ‘divino’, o qual se evidencia pela 
integralidade deste com o cotidiano pessoal e profano, o que entendo como similar ao que 
Maffesoli chama de “enraizamento do pensamento” ou “pensamento de raiz”. A partir de então, 
multiplicam-se no globo terrestre fenômenos sociais de diferentes matizes na busca por formas 
alternativas, ou mais autênticas da vivencia do fenômeno religioso, com ênfase às suas 
manifestações não institucionais. Ou seja, quando há mudança de visão de mundo na 

                                            
367 Ver GADALLA, Moustafa. Mística Egípcia: Buscadores do Caminho. S. Paulo: Madras, 2004. 
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humanidade, mudam também as formas de se vivenciar a dimensão do sagrado, as quais são re-
mitificadas.  
 Estudos que analisam a vida social sob o enfoque dos mitos e ritos cotidianos, 
evidenciam que o sagrado é uma realidade antropológica, na medida em que todas as sociedades 
parecem ter desenvolvido esse tipo de noção (Eliade, 2001). Para a hipótese da Escola 
Sociológica Francesa, que tem em Durkheim seu maior representante, o sentimento do sagrado 
teria origem na própria vida social, “... e assim teríamos a tendência de remeter para o campo do 
sagrado, tudo aquilo que consideramos importante para a reprodução social”, o que podemos 
observar ter acontecido com as Danças Circulares -ou de roda- presentes praticamente em todos 
os povos, para marcar passagens significativas da existência como casamentos, nascimentos, ou 
eventos cíclicos da vida social cotidiana em interação as energias da natureza, e por isso também 
chamadas ‘Danças Circulares Sagradas’. Já na tradição fenomenológica alemã da Escola de 
Marburgo, que tem Rudolf Otto como fundador, o sagrado é “enfatizado pelo sentimento de 
envolvimento com um grandioso e fascinante mistério”, podendo trazer quando em maior 
intensidade, a qualidade do numen, ou experiência numinosa, experiência relacionada a estados 
alterados de consciência espontâneo com capacidade de transcender a realidade ordinária, e por 
isso ultrapassando a possibilidade das compreensões conceituais, de forma que Rudolf Otto 
caracteriza a experiência do sagrado no plano de uma intimidade psíquica, como vivência 
inefável e evanescente, mas intensamente real. 
 Arneide Bandeira Cemin em sua reflexão acerca de “Imaginário, Mito e Religião”  
explica mito como “a narrativa que fala e descreve a forma como as coisas aconteceram pela 
primeira vez”, devendo-se ainda considerar segundo Lévi-Strauss e Bachelard, “ que sempre que 
o homem pensa, é capaz de produzir mito ” (Cemin, 2005). Assim, seguindo o pensamento desta 
autora “não há diferença de realidade ontológica entre mito e religião [enquanto 
institucionalização do sagrado] uma vez que ambos implicam em rotina comemorados em 
ritual”, [considerando-se assim, tanto o ‘mito’ como o ‘sentimento do sagrado’] “fontes de 
conhecimento capazes de provocar a manifestação mais profunda de envolvimento do ser”. Esta 
autora cita Victor Turner368, o qual propõe analisar as sociedades nos aspectos ritualísticos e 
míticos “quanto ao sentimento de integração propiciado pela communitas”, remetendo à 
compreensão de uma força ritual comunitária. É esta força que consideramos presente de 
forma transcultural e trans-temporal nas ‘Danças Circulares Sagradas’, ou ‘Danças de Roda 
dos Povos’, a qual pode ser constatada nos registros históricos ao longo do tempo e da trajetória 
antropológica, bem como nos seus efeitos benéficos, hoje analisados nas áreas de saúde e 
educação (Almeida, 2005; Berni, 2002).    
 Ressalto que para cuidar com humanização e acolhimento (princípios muito atuais do 
SUS), de forma a viabilizar os processos do cuidado se Si e do outro, considera-se tanto a saúde 
dos usuários, como a dos profissionais de saúde, sendo necessário também situar as pessoas no 
seu espaço e seu tempo, dialeticamente subjetivo e coletivo. Entende-se que não pode haver 
desenvolvimento humano e crescimento existencial desvinculado do envolvimento consigo 
mesmo, com o outro, e com o tecido social, antropológico e planetário. Por isso direcionamos 
nossos estudos para uma abordagem interdisciplinar, que tem o desejo e o ímpeto de se tornar 
transdisciplinar por considerar o contexto sócio-contemporâneo permeado de interfaces nesta 
efervescência complexa da pós-modernidade, a qual une a polaridade dos ‘saberes arcaicos 
tradicionais’ (e que atravessaram os tempos, sendo hoje resgatados por uma espécie de 
enraizamento eficaz, do qual Maffesoli dirá brotar do subterrâneo orgânico) com a polaridade 

                                            
368 TURNER, Victor. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes, 1974.  
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das ‘novas tecnologias do imaginário’369, onde o estudo das imagens amplia-se na mídia, nos 
grupos sociais virtuais, ou mesmo em grupos comunitários e terapêuticos do nosso contexto.  
 Busca-se portanto, encontrar formas envolventes e eficazes de cuidado e promoção à 
Saúde Mental na atenção básica do SUS, em acordo às atuais diretrizes das Políticas Nacionais, 
especificamente as citadas PNCTI’S (Política Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação em 
Saúde), PNH (Política Nacional de Humanização), associada também à  PNPIC (Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), pensando-se na articulação 
desta proposta com os recentes ‘Núcleos de Apoio à Saúde da Família’- NASF, que surgem 
para ampliar a ESF. Penso assim, as ‘Danças Circulares Sagradas dos Povos’ como uma das 
ferramentas principais do método GrAImSa, não só por seus benefícios psicofisiológicos de 
meditação ativa, mas por abranger universalmente o imaginário coletivo  antropológico e 
atemporal inerente às comunidades. Ao mesmo tempo estas Danças são associadas `as demais 
atividades do método, que por sua vez predispõem à função da expressão simbólica e a 
imaginação ativa, a partir do relaxamento psicocorporal. Abre-se então, através do GrAImSA  
espaço para o acolhimento das especificidades e pluralidades dos imaginários subjetivos, 
como do imaginário coletivo pertinente a cada localidade comunitária. 
 
2. A Socialidade nas Comunidades e na Natureza, como aspectos da ‘Comum Unidade’- 
 
 Maffesoli entende socialidade como uma noção que ultrapassa a idéia da sociedade, uma 
vez que a socialidade vem traduzir um ‘estar junto’ não só do ponto de vista social, mas um 
‘estar junto complexo e interativo’, que é efêmero, imprevisível e evanescente, tanto quanto rico 
e intenso no resgate da afetividade emocional, seja com a natureza, seja entre os integrantes dos 
pequenos grupos (tribos urbanas), seja com a coletividade em nível planetário, ou com a 
divindade. Para ampliar este entendimento vamos pontuar algumas considerações do autor, no 
sentido mais profundo de religare, re-ligação, ou ‘potência de religião’, enfocando aspectos 
mais espontâneos deste fenômeno no cotidiano atual, e que é inerente ao imaginário e ao 
simbólico diante das crises de incerteza, violência e insegurança no atual devir ambiental e social 
das nossas cidades, e do nosso planeta. Citando o Sociólogo alemão G. Simmel, Maffesoli nos 
fala da “ligação sentimental com a natureza” que pode criar a “fascinação de potência” inerente 
a uma “comunhão na grandeza e na beleza”, ou seja, ligação que remete ao sentimento de 
pertencimento e envolvimento em uma totalidade mais ampla, totalidade a qual nem todos 
percebem, mas que permite transcender, na imanência. Para Maffesoli a natureza re-liga porque 
há proximidade física, capaz de despertar a “potência subterrânea de vitalismo”, expressão que 
revela forças arquetípicas do ciclo matriarcal, e que certamente ressurge atualmente no 
Inconsciente Coletivo sob diversos aspectos, mas não para fluírem as forças deste ciclo 
matriarcal plenas de domínio como o foi nas sociedades matriarcais anteriores, ou no ciclo 
patriarcal que ainda nos envolve, mas sim em sinergias de alteridade e complementaridade, no 
que para o junguiano Carlos Byington (1987) corresponde ao ciclo arquetípico da alteridade, que 
se anuncia. 
 Na essência do fenômeno Socialidade encontra-se algo que é matriz comum, que serve de 
suporte para o ‘ser e estar junto’, nesse sentido o termo ‘religião’ também se emprega para 
‘designar aquilo que nos une a uma comunidade’. Citando E. Durkheim, Maffesoli nos fala 
também do “divino social” como força agregadora que está na base de qualquer sociedade ou 

                                            
369 Ver MARTINS, F. M., SILVA, J. M. da (orgs.). Para Navegar no Século 21:Tecnologias do Imaginário e 

Cibercultura,  2ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS/Sulina, 2000.          
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associação, revelando-nos  um  outro aspecto  da ‘potência de religião’  a ‘potencia popular’. 
Lembro que para fins deste estudo interessa-nos mais a ênfase do conteúdo de religiosidade 
como vivência interna, ou a partir de imagens subjetivamente criadas, no que entendo como uma 
espiritualidade com capacidade de empoderamento, e de elaboração psíquica capaz de 
potencializar autonomia criativa e atualização de significados existenciais, como enfrentamento 
no contínuo devir; porém vale considerar as facetas naturais da religiosidade popular e sua 
polaridade sagrado/soprano, as quais conseguem ‘conviver e ritualizar unidas nas formas 
simples dos costumes cotidianos, pois que “o sagrado é misterioso, assustador, inquietante [e 
pacificamente revolucionário] sendo necessário cativá-lo e negociar com ele. Alguns costumes 
têm essa função” (Maffesoli, 2000b). 
 Como costume coletivo e cotidiano, de caráter transcultural, encontramos as Danças 
Circulares na historia antropológica, seja nas aldeias campesinas, nas comunidades de 
pescadores, nos clãs escoceses, ou nas tribos indígenas de todos os continentes, sempre como 
costume cotidiano, rico de gestualidades simbólicas sagradas, representativas geralmente dos 
ciclos da natureza, e os ciclos existenciais humanos dentro da polaridade sagrado/profano. 
Considero que este costume sempre tenha sido terapêutico e profilático na saúde psíquica, 
imunológica e social dos participantes, e de suas comunidades. Nesse sentido podemos citar 
também na historia brasileira, os resquícios destes costumes cotidianos nas festas juninas em 
suas danças de quadrilha que trazem em si a forma quadrada da mandala dançante; e ainda as 
rodas de samba da casa da ‘Tia Nonô’ no Rio de Janeiro do início do século XX, devendo-se 
aqui considerar, além da filosofia presente nas letras de samba (Figueira, UFRN, 2003),  também 
a ‘potência popular’ que neste caso, foi plena resistência poética e subversiva, perseguida pelas 
autoridades da época. Observe-se que o divino, a magia, e até o amor romântico como também o 
fraternal, estão presentes no ‘Samba da Benção’ de Vinícius de Morais, onde o Samba como a 
vida “é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida...”. Esses costumes 
cotidianos que trazem em si a qualidade do divino humano social encontram sua legitimidade 
na ‘potencia popular’ de que nos fala Maffesoli, para a qual me parece legítimo reconhecê-la nas 
danças de roda, por sua já citada potencialidade antropológica e trans-cultural. Nesse sentido, 
cito o autor:  
 
“ Tal como a característica essencial da religião, que podendo modular-se diferencialmente, 
permanece, no entanto intangível: trata-se sempre de transcendência. O fato de estar situada 
num além, ou de ser uma ‘transcendência imanente’ (o grupo, a comunidade que transcende os 
indivíduos) não muda nada. Ora (...) o fato novo a destacar (e em desenvolvimento) parece ser a 
multiplicação  de  pequenos  grupos  de redes existenciais.  Espécie de tribalismo que  se baseia 
ao mesmo tempo, no espírito de religião, re-ligare e no localismo (proxemia, natureza). (...) 
causalidade ou o utilitarismo não podem sozinhos explicar a propensão a se associar. Apesar dos 
egoísmos e dos interesses particulares, existe um cimento que assegura a perdurância. Talvez 
seja necessário buscar sua fonte no sentimento compartilhado [ou no segredo]” (Maffesoli, 
2000b, p. 59, 60). 
 
Trazendo para a contemporaneidade, e considerando como ‘expressões’ as qualidades mais 
dinâmicas e instáveis das incertezas urbanas que se fazem presentes na noção de socialidade 
para Maffesoli, citarei estas expressões com o intuito de enfatizar que todas elas devem ser 
consideradas, quando presentes nas comunidades receptivas à formação dos grupos terapêuticos 
GrAImSa – Grupo de Acolhimento ao Imaginário em Saúde, nas diferentes localidades da ESF- 
Estratégia Saúde da Família. Nesse sentido Maffesoli cita o também  Sociólogo G. Simmel, para 
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quem na noção de ‘formismo’, a vida sempre tende a se impor contra os limites da forma; assim, 
embora necessite da forma para existir, estará a partir de um dado momento expandindo-se para 
além, segundo pulsão de seus conteúdos. Do ‘formismo’de Simmel surge a idéia do ‘vitalismo 
social’ para Maffesoli, no qual “ a fecundidade da vida obriga as formas a se reconstituírem 
num processo contínuo”, embora “as formas de uma determinada sociedade tendam a 
cristalizar-se em objetos técnicos, nas instituições e no Imaginário”, é a sinergia entre formas e 
conteúdos que estabelece o vitalismo dinâmico a pedir necessárias flexibilidades. Consideremos 
ainda o ‘presenteísmo efêmero’ no qual, em detrimento de promessas futuristas “a vida 
cotidiana contemporânea vai insistir na dimensão do presente, um presente caótico e 
politeísta”, assim Maffesoli caracteriza esta socialidade presenteísta como imediata, efêmera e 
empática, mas não contratual “no sentido dos engajamentos fixos, seja a grupos políticos, ou à 
classes sociais definidas e estanques”(Lemos-1995). Seguindo este pensamento não podemos 
mais considerar a dimensão do social como uma unidade objetiva e instrumental, porém se não 
podemos pensar em unidade social,“a análise da vida cotidiana nos permite ver uma certa 
unicidade (unicité)” entendida “como um processo em que elementos os mais diversos agem 
em sinergia”, sinergia da turbulência evanescente, capaz de criar os novos espaços paralelos 
pela ‘emoção afetual’ da dimensão do afeto, onde a socialidade também é marcada por uma 
astúcia silenciosa da lei do segredo, da serenidade ativa, intersticial e às vezes subversiva, capaz 
de vencer barreiras e bloqueios. A lei do segredo em particular, age não só como “mecanismo de 
proteção frente às formas superimpostas de poder”, sendo também um laço de iniciação pelo 
princípio do compartilhamento. Estes aspectos da socialidade parecem dialogar bem com as 
considerações de uma ética-estética, e com a ‘micro-política’ de Foucault, no sentido das 
autonomias subjetivas construídas a partir da busca de uma estética existencial ‘capaz de 
conseguir trânsito livre, apesar dos sinais fechados’.   
Penso que, formada coletivamente e enquanto fenômeno da socialidade, tal postura estética 
vem se expressar no atual ‘neo-tribalismo’, como comunidades de sobrevivência afetiva dentro 
da vida urbana. Aqui se destaca outro atributo da socialidade: O localismo afetivo (Maffesoli, 
2000b), inerente a percepção de que o ‘espaço social’ coletivamente construído, ainda que numa 
sucessão instável de ambiências, suscita o sentimento reforçado de pertencimento, inserção e 
compartilhamento emocional; o que em Psicologia entendemos como ‘ função continente do 
grupo’ (Zimmerman & Osorio, 1997). 
 
3. O plantio do ‘Grupo de Acolhimento ao Imaginário em Saúde’: Começo e desabrochar 
 
  Sendo meu objetivo inicial desenvolver uma prática de cuidado em Saúde Mental no 
SUS, a partir de grupo terapêutico vivencial de abordagem junguiana e reichiana (Conger, 
1993), procuro reunir as qualidades de um espaço de escuta e acolhimento socializante com 
tecnicas psicocorporais de relaxamento pela Imaginação Ativa, as Danças Circulares dos Povos 
de função reintegrativa, e vivências para expressão da função simbólica da psique, todas 
integradas como uma  metodologia única, lúdica e envolvente, que  chamamos GrAImSa. 
Com fundamentação teórico-metodológica nas Estruturas Antropológicas do Imaginário de 
Gilbert Durand, e na Sociologia Fenomenológica de Michel Maffesoli, o sonho imaginado ganha 
corpo e vida, real e coletiva. Formado e nascido o Grupo, com base em pressupostos teórico-
práticos e princípios éticos, a delineação prática de sua estruturação metodológica adaptada 
ao tempo e locais possibilitados, passou então a constituir o primeiro dos objetivos específicos 
desta pesquisa; assim como a avaliação terapêutica de seus resultados o segundo objetivo 
específico. É preciso dizer porem, que é na própria delineação e elaboração do que estava sendo 
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buscado, e coletivamente vivenciado por nós integrantes do Grupo, que o GrAImSa foi surgindo 
em suas criações e revelações. A formulação do GrAImSa foi orientada de forma que este fosse 
desenvolvido como prática de cuidado na Comunidade articulada com a Unidade do 
Programa Saúde da Família, bem como com o Programa de Extensão Universitária (PEEPASF-
UFPB) existente há 10 anos na Comunidade Maria de Nazaré, e que é parte do ‘mito fundante’ e 
da historiografia da mesma; assim pensar este método terapêutico de grupo, como 
possibilidade técnica inovadora de atenção primária em Saúde Mental, dentro da ESF, 
constitui o terceiro objetivo específico desta Pesquisa de Mestrado. 
 Começar a sentir e conhecer a Comunidade foi, e tem sido ainda uma experiência muito 
especial. Escutas que se dão em seus espaços intercambiados, vivência inebriante e intensa, 
fazendo nascer um intuitivo envolvimento, que passou a orientar por si o desenvolvimento da 
Pesquisa. Nesta ‘apaixonante’ circunstância, reconheço o que Maffesoli cita como ‘condição de 
possibilidade’: “ Trata-se do que a filosofia da Idade Média chamava de ‘condição de 
possibilidade’, premissa de toda pesquisa em profundidade: delimitação de um recorte, 
identificação das linhas de força, e avaliação das categorias em jogo”( Maffesoli,2000-p.44). 
Conto que foi a partir de uma pequena casa branca, apertada em meio `as outras residencias da 
Comunidade, coberta por um teto florido de Bounganville vermelho logo a entrada, que tais 
identificações em uma percepção difusa de ambiências, começaram a se delinear. A casinha 
branca é a Unidade básica de Saúde da Família - Maria de Nazaré, chamada pelas pessoas da 
Comunidade de “posto”. Ali conheci a Equipe do PSF: Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs- 
moradoras da Comunidade), Médico, Enfermeira, Dentista, e as Auxiliares; todos vinculados ao 
SUS, temporariamente ou não. Enfatizo aqui que, sem a intermediação das ACS’s como 
membros da Comunidade, a riqueza desta experiência não seria a mesma. Após os primeiros 
contatos com a Comunidade a partir das visitas domiciliares sempre sob a liderança de uma ACS 
(a), iniciaram-se então meus contatos mais cotidianos com as pessoas em uma ambiência 
múltipla, na equipe, na comunidade visitada, ou nos atendimentos de pessoas a mim 
encaminhadas, como Psicóloga. No fluir do tempo, contatos, alianças e escutas diferenciadas 
revelaram estas diferentes ambiências que perfazem as interfaces de um mesmo mito da 
localidade; lembrando-nos que “a unicidade se traduz como um processo em que elementos os 
mais diversos agem em sinergia, dentro de uma mesma forma ‘formante’”. Os elementos 
diversos que em sinergia, revelaram pelo Imaginário Coletivo, as diferentes narrativas de um 
mesmo mito na Comunidade, representavam de um lado estudantes universitários dos Cursos de 
Medicina, Psicologia e Fisioterapia; integrantes e moradores da Comunidade em outro ângulo; e 
profissionais de Saúde do SUS junto aos Médicos vinculados à Universidade Federal em um 
terceiro referencial perceptivo, constituindo este tripé o grupo, em sinergia, de pessoas com 
quem interagimos na Comunidade Maria de Nazaré. No passar do tempo, vivenciamos situações 
diversas que retomam um mesmo mito, enquanto esta pesquisa evolui e flui. O GrAImSA em sua 
primeira fase, iniciou como um pequeno Grupo Terapêutico de encontros quinzenais, do qual  
participaram três pacientes usuários do SUS com Transtorno Psíquico leve a moderado, duas 
ACSs (b e c) da Equipe PSF presentes mesmo entre seus apertados horários de trabalho, e líderes 
do Centro Comunitário que nos possibilitaram junto a essencial contribuição das ACSs, a 
flexibilidade inicial de horário e espaço neste pequeno/grande Centro múltiplo no qual existe 
uma Escola infantil, a Capela, o Centro de Costura, a Rádio Comunitária, o Espaço de Oficinas 
Musicais “Latocando”, como também o Espaço de florescimento deste Grupo Terapêutico. Nos 
sete meses de encontros do GrAImSa, os atendimentos de escuta psicológica individual aos 
integrantes do Grupo, aconteceram tanto no “posto” da Unidade, como nos espaços do Centro 
Comunitário, inclusive e curiosamente, na Capela. Nos encontros do Grupo GrAImSa  ‘falas e 
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escutas’ sempre se deram sob a regra do acordo de ‘sigilo’ de grupo psicoterapêutico. Para 
Maffesoli, este é um forte componente do fenômeno Socialidade, onde a lei do segredo age 
como mecanismo de proteção frente ao exterior, e como rito iniciático de um caminho 
coletivo. A função simbólica e o contato com o Si-mesmo, a partir de elaboração de conteúdos 
inconscientes e conscientes favoreceu o fortalecimento da amplitude interior e da capacidade 
expressiva e elaborativa das experiências existenciais, resultando em escolhas mais conscientes 
e congruentes com a integridade de ser quem se é, o que considero a base para o Cuidado de 
Si, de que nos fala Foucault. Nas atividades para o Grupo priorizo as Danças Circulares dos 
Povos fáceis e meditativas (mais calmas com músicas de Bach, Vivaldi) e as Cirandas brasileiras 
(mais alegres e em ritmo indígena do Toré), ambas com benefícios psicocorporais e de 
socialização pelo sentimento de união coletiva em ludicidade arquetípica imaginal que as Danças 
Circulares suscitam. Ocorre também a consciência corporal originada por estímulos à 
sensibilização para a comum-unidade com o sagrado da natureza, pela respiração consciente e 
mais profunda do ar como energia cósmica vital, bem como a partir da simbólica gestual dos 
ciclos da natureza inerente às Danças. Trabalha-se assim, simultâneamente, a heteronomia e a 
autonomia. Nesse sentido a primeira fase do GrAImSa, como pequeno grupo incluiu os 
sentimentos realmente compartilhados, recriando “cenáculos onde nos mantemos aquecidos” 
como espaços da socialidade, nos quais“manter-se aquecido é uma maneira de aclimatar-se a 
um meio que sem isso, seria ameaçador”, e este sentimento teve início lento mas crescente, 
literalmente desde o primeiro encontro, devido a causas circunstanciais. A segunda fase do 
GrAImSa ainda está em andamento, mas é composta por um grupo maior pré-existente na 
Comunidade, que unido ao nosso pequeno Grupo, revela seu ‘divino social’ pela expressão dos 
rostos durante as Cirandas de Roda. Alguns achados já resultantes desta Pesquisa, nos faz sugerir 
aos gestores dos  NASFs- Núcleos de Apoio à Saúde da Família, a inclusão de ‘cuidados aos 
cuidadores’, particularmente às ACSs que sobrecarregadas, tendem a perder seus espaços de 
privacidade para exercer outros papéis na Comunidade, que não o de cuidadoras, e mal se dão 
conta disso. Considero também que a postura de uma razão sensível  é essencial para a busca de 
se respirar as ambiências da comunidade, priorizando espaços férteis de terra cuidada 
genuinamente por esta, envolvendo-se com as ‘condições de possibilidade’ e aberturas que a 
localidade oferece e acolhe, para nelas então, semear propostas terapêuticas dentro de uma ética-
estética existencial, na qual mesmo os referenciais teóricos e os objetivos técnicos bem 
delineados, possam permitir-se uma apropriação pelo social, tal como ele é, tal como ele se dá, 
e não como deveria ser. Respirando as diferentes ambiências e narrativas de um mesmo mito na 
Comunidade ( mito identificado, porém aqui, não explicitado para fins deste artigo), antecipo-me 
a concluir mais por intuição e envolvimento vivencial, do que propriamente por domínio teórico, 
que estas diferentes narrativas percebidas, revelam superposições e transformações do mito 
fundante  na  multiplicidade do que esta Comunidade é  hoje, em sua luz e sua sombra, e para 
além das Instituições, a revelar-se apenas parcialmente tanto nos encontros como nos 
desencontros, entre os Imaginários subjetivos e entre os Imaginários coletivos. Percebi mais 
claro e em vários contextos, que como colocou Maffesoli (2007), as autonomias subjetivas “são 
como zonas temporárias de Autonomia, ou como espaços intersticiais da Heteronomia” nas 
efervescências silenciosas da Socialidade. 
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 A Dimensão Quântica do Cotidiano: do (des)envolvimento de realidades 
imaginárias ao (re)envolvimento humano através do amor 

 
Adilson Marques (USP/FESC/(UAB) 

 
Introdução 

Predomina no discurso acadêmico considerado científico uma construção racionalizada 
baseada em um principio da física newtoniana: a existência de um espaço absoluto, exterior ao 
ser humano. Não importa se o foco é a Ciência Humana ou outra qualquer, em nenhum momento 
se discute se tudo aquilo que nosso cérebro é capaz de perceber é, de fato, o Real. 
Kant, em sua Crítica da Razão Pura já afirmava: “as coisas estão no espaço, mas o espaço está 
dentro de mim.” Em suma, para este filósofo prussiano, o espaço, apesar de parecer um 
fenômeno apriori, não tem existência como realidade exterior, ele só existe em função do 
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observador. Em outras palavras, Kant parece antecipar, intuitivamente, algumas das descobertas 
mais radicais da Física contemporânea, ou seja, da chamada Física Quântica, ramo cientifico que 
estuda as propriedades sub-atômicas da matéria. 
Curiosamente, e isso já foi dito no começo do século XX por Heisenberg, o que estes físicos 
descobriram foi que as suas pesquisas corroboram com o conhecimento intuitivo próprio das 
filosofias orientais, como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo. Para a Física Quântica o mundo 
material, e com ele o chamado “espaço geográfico”, as “paisagens”, o “meio ambiente” etc. 
deixam de ser uma “realidade” objetiva e se assemelham ao conceito de maya do hinduísmo, ou 
seja, a uma ilusão criada pelos sentidos. 

Além disso, a Física Quântica, ao invés de ressuscitar a “metafísica”, demonstra como se 
processa a “hiperfísica” do Universo, destruindo, racionalmente, todos os postulados 
materialistas. Em suma, qual a origem da matéria com a qual nos relacionamos cotidianamente? 
E o que está na essência de uma paisagem considerada “bela” ou “feia”, “urbana” ou “rural”, de 
“primeiro” ou de “terceiro” mundo? Em suma, é possível organizar, produzir ou criar espaços 
reais? Ou todo esforço econômico, político, cultural ou ecológico para “organizar” o espaço e as 
paisagens humanas ou “preservar” o meio ambiente não passam de um sonho do qual um dia 
iremos acordar e nos aperceber que todo esse trabalho nunca existiu? Existe, de fato, um espaço 
real e um espaço imaginário? Ou até mesmo aquele que consideramos real não passa de uma 
imagem mental, produzida dentro do cérebro? 

Em outras palavras, o argumento clássico de que o real é tudo aquilo que pode ser 
sentido, percebido, quantificável ou medido se torna falacioso ou, na linguagem kantiana, uma 
paralogia, com as descobertas da Física Quântica e ciências congêneres.  

Se o argumento acima fosse verdadeiro, o sonho deveria ser considerado também algo 
real, pois, no mesmo, também temos inúmeras percepções e sensações. Por exemplo, muitas 
pessoas relatam que já tiveram sonhos nos quais praticam sexo e dizem que sentiram o toque, o 
calor, o contato com o corpo físico do(a) parceiro(a). Outros descrevem sonhos onde estavam 
dentro de um carrinho de montanha russa e sentiam o vento roçando a face e o frio no estômago, 
durante as vertiginosas descidas. Porém, ao acordarem, todos se dão conta de que não saíram de 
cima da cama e que toda aquela vivência não passou de um sonho.  

Racionalmente não faz sentido afirmar que as percepções e as sensações que temos no 
chamado estado de vigília são “reais” e não aquelas que vivenciamos durante o sono, pois todas 
são criações do cérebro. Além disso, quem é capaz de garantir que é no dito estado de vigília que 
a nossa “verdadeira” consciência se encontra desperta?  

Não temos nenhum conhecimento que possa desmentir a seguinte afirmação: o que 
chamamos de “estado de vigília” não passa de uma dimensão diferente do sono e o verdadeiro 
despertar consciencial acontecerá com o processo que chamamos de morte. 

Em outras palavras, as percepções e as sensações não são suficientes para nos garantir 
que o mundo no qual acreditamos estar inseridos seja, de fato, o único e o Real. 

E isto fica mais evidente com as experiências no âmbito da Hipnologia. Esta prática 
apresenta vários fenômenos empíricos que demonstram como as percepções e as sensações 
podem ser facilmente alteradas. Por exemplo, uma pessoa hipnotizada pode enxergar a Xuxa ou 
qualquer outra personalidade famosa do meio artístico, político ou esportivo se esse comando for 
dado por um hipnotizador competente. Assim, mesmo estando diante de um homem gordo e feio, 
o hipnotizado pode ser induzido a afirmar que está enxergando uma bela e exuberante mulher.  

Este fato pode nos levar a seguinte questão: onde está a imagem da mulher que ele afirma 
enxergar? No mundo exterior ou dentro de sua mente, armazenada em algum lugar do cérebro?  
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Uma pessoa hipnotizada é capaz também de enxergar todos nus em sua volta e ela 
inclusive, se for induzida a ter essa percepção visual, e ficar completamente envergonhada se for 
tímida. Ou pode, no meio de uma rua movimentada, abafada e poluída, acreditar que se encontra 
diante de uma cachoeira de águas límpidas, rodeada por belas árvores floridas e ser capaz até de 
sentir o ar puro e descrever o aroma agradável daquela paisagem onde acredita estar. 

Nas rotineiras apresentações e shows de hipnose, com pessoas fortemente sugestionáveis 
e que foram, por isso mesmo, escolhidas antecipadamente para participar do espetáculo, é 
comum assistirmos alguém comer cebola enquanto diz estar saboreando uma deliciosa maça; 
tomar um gole de água e ficar “embriagado”, cruzando as pernas e não conseguindo articular 
uma única frase; não conseguir pronunciar uma determinada palavra etc. 

Porém, um dos mais instigantes fenômenos da Hipnologia é aquele em que a pessoa é 
induzida a acreditar que a ponta de um cigarro será encostada em seu braço, enquanto o 
hipnólogo encosta apenas a ponta de seu dedo indicador. Nessas experiências, além de sentir a 
dor da queimadura, em vários casos, costuma aparecer na pele da pessoa uma marca de 
queimadura, similar a de uma ponta de cigarro. Em suma, como a queimadura foi provocada? De 
onde veio a energia capaz de fazer com que a pele mudasse de forma, como se, de fato, a pessoa 
tivesse sido queimada?  

O fisiologista australiano Sir John Eccles (1903 - 1997), ganhador de um prêmio Nobel 
em 1963, parece ter sido um dos poucos médicos a acreditar no poder da mente e em sua 
capacidade de manipular a matéria. Pouco sabemos do nosso poder mental e da nossa capacidade 
de intervir nos campos energéticos dos objetos materiais pelo pensamento, algo que parecia fazer 
o paranormal (ou ilusionista) israelense Uri Geller (1946 - ), em meados da década de 1970,  o 
italiano Roberto Setti (1931 - 1985) que se tornou famoso pela materialização de objetos 
preciosos em suas sessões mediúnicas ou, hoje em dia, o líder espiritualista da Índia, Sai Baba 
(1926 - ). 

Porém, sem nos estender mais sobre a Hipnologia e a paranormalidade, já que 
apresentamos exemplos suficientes para demonstrar que a crença cega nas percepções e nas 
sensações é uma grande ilusão, uma puerilidade científica, ainda mais agora com os dados 
trazidos pela Física Quântica e outras ciências congêneres se avolumando e não podendo mais 
ser contestáveis por simples razões ideológicas, podemos nos questionar: e o mundo material? 
Ele é uma realidade objetiva ou apenas mais uma realidade imaginária, uma espécie de filme que 
se desenrola em uma parte específica de nosso cérebro? 

O período compreendido pelos anos 1990/2000 foi identificado no meio acadêmico 
mundial como a “década do cérebro”, pois inúmeras pesquisas foram realizadas para tentar 
desvendar como esse órgão é capaz de criar todas as percepções, sensações, emoções e 
pensamentos que produzimos rotineiramente. Ao mesmo tempo, a Física Quântica, através de 
inúmeros experimentos, demonstrou que o Real não passa de um vasto campo de vibrações e 
oscilações energéticas. Como afirmou Heisenberg (1990, p. 23): 

 
Todas as partículas elementares são compostas da mesma 

substância, isto é, energia. Constituem as várias formas que a energia 
deve assumir a fim de tornar-se matéria. (...) Energia não é apenas a 
força que mantém o ‘todo’ em movimento continuo; é também – como o 
fogo da filosofia de Heráclito – a substância fundamental de que é feito 
o mundo. A matéria origina-se quando a substância energia é convertida 
na forma de uma partícula elementar. (...) As partículas elementares são, 
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pois, as formas fundamentais que a substância energia deve assumir a 
fim de converter-se em matéria (...). 

 
Com base nessa reflexão tão contundente, podemos refletir sobre alguns pontos cruciais: 
1 - como devemos considerar os espaços geográficos e/ou ambientes que acreditamos 

criar, produzir ou organizar, a partir dos resultados obtidos pela Física Quântica e ciências 
congêneres?  

2 - E, além destes, como considerar o espaço e os ambientes com os quais os sensitivos, 
médiuns ou paranormais afirmam se relacionar? Muitas pessoas afirmam que interagem com os 
“dois mundos”, o dos “encarnados” e o dos “desencarnados”. É possível afirmar qual deles é real 
ou ambos são ilusórios? 

 
No final do século XIX, a ciência positivista acreditava ter, finalmente, matado Deus, os 

espíritos e qualquer fenômeno considerado transcendental ou metafísico. Tais conceitos 
“místicos” e sem fundamento racional teriam sido criados pelas religiões, as instituições 
“irracionais” criadas pela ignorância humana. Marx dizia que a “religião era o ópio do povo”. 
Ele não estava errado, apenas não se apercebeu que o ateísmo é o ópio dos intelectuais, uma vez 
que religiosidade não tem relação necessária com Deus, com a espiritualidade ou com o 
transcendentalismo. Porém, tudo aquilo que se acreditava sólido, no século XIX, começou a se 
desmanchar diante dos aparelhos sofisticados dos cientistas pós-modernos. O átomo, que todos 
acreditavam ser a menor partícula da matéria, e que por isso mesmo recebeu esse nome (átomo = 
não divizível), foi estudado em laboratório, onde se constatou que o mesmo tinha um núcleo e 
vários elétrons circulando em sua órbita, viajando a uma velocidade de aproximadamente 940 
Km/s. 

Podemos aqui fazer uma analogia. Imaginemos uma criança que nunca viu um ventilador 
de três hélices desligado. Diante de um ventilador em funcionamento não seria difícil fazê-la 
acreditar que está diante de uma espécie de disco sólido e semitransparente que gira sem parar. 
Devido aos limites de nossa percepção visual, esta criança não teria como constatar a existência 
das hélices sem que o ventilador fosse desligado. O mesmo acontece, em outra escala de 
observação, com os átomos. Acreditava-se que os mesmos fossem sólidos porque não era 
possível sem recursos tecnológicos sofisticados isolar e estudar seus velozes elétrons circulando 
em torno de um núcleo. Quando isso foi feito, constatou-se que “espaço vazio” é o que mais 
existe dentro de um átomo. 
Além disso, pesquisadores constataram que, além de circularem em volta de um núcleo, como 
faz a Terra e outros planetas em torno do Sol, os elétrons são os responsáveis por carregar uma 
luz que os físicos chamam de fóton e que é ela que sensibiliza nossa rotina. Em outras palavras, o 
que nossos olhos captam são as diferentes ondas visuais, com tamanho, velocidade e amplitude 
definida. Em suma, nossos olhos não vêem nada, já que apenas recebem as ondas luminosas. E 
por que enxergamos paredes, montanhas, rios, carros, corpos físicos e toda uma gama de objetos 
materiais que estão ou produzem o “espaço”, de acordo com a convicção de cada observador, 
mas que, como já salientamos, não passa, essencialmente, de energia?  

Segundo os estudiosos do cérebro, após ser focada na retina, essa luz se transforma em 
um sinal elétrico que será conduzido dentro do cérebro até uma área específica onde a imagem 
será, finalmente, criada. Em suma, quem enxerga o mundo exterior ou os objetos que estão no 
espaço geográfico é o cérebro e não os olhos. E o mesmo acontece com as demais percepções. 
Os órgãos dos sentidos apenas recebem ondas das mais variadas formas (visuais, olfativas, 
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sonoras, etc.) e o cérebro é o responsável por transformá-las em imagens, cheiros, cores, aromas, 
formas ásperas ou lisas, entre outras sensações que experimentamos. 

Ou seja, em nenhum momento nos relacionamos diretamente com qualquer objeto, mas 
sempre com uma representação do mesmo, criada dentro do cérebro. Nesse sentido, apesar de 
não conseguirmos atravessar uma parede com o nosso corpo físico, no chamado estado de 
vigília, tanto a parede como o corpo físico são, essencialmente, campos de energia e as formas 
que percebemos só existem dentro do nosso cérebro, já que ambos, a parede e o corpo físico são 
formados por milhares de bilhões de átomos e como os átomos possuem muito mais áreas 
“vazias” do que preenchidas por matéria, temos a ilusão de que a parede e o corpo são objetos 
sólidos que ocupam “espaço”. 

E mesmo o núcleo do átomo não é sólido. A curiosidade dos físicos quânticos levou-os 
ao estudo do núcleo do átomo e constataram que ele, que parecia tão sólido, é formado por 
outros minúsculos elementos cuja origem não pode ser descrita materialmente, levando os 
pesquisadores do mundo sub-atômico a seguinte conclusão, já apresentada acima: existe apenas 
uma energia primordial, de onde provém todas as formas materiais. 
Em suma, todo e qualquer corpo material deriva de uma única fonte energética. Apesar de 
parecer uma conclusão bombástica, é exatamente o que os místicos do mundo inteiro já sabiam, 
intuitivamente. Estaríamos, portanto, diante do prâna dos hindus, do baraka dos islâmicos, do 
chi dos taoistas, do fluido cósmico dos espiritistas? Enfim, o que é essa energia primordial capaz 
de produzir todas as formas materiais que conhecemos e de onde ela provém? 

Como afirmavou Heisenberg (1990, p. 14): 
 

Nossos conceitos intuitivos de espaço e de tempo podem ser 
aplicados somente àqueles fenômenos que envolvem pequenas 
velocidades com respeito às velocidades da luz. Inversamente, os bem 
conhecidos paradoxos da teoria da relatividade baseiam-se no fato de 
que fenômenos que envolvem velocidades próximas a da luz não podem 
ser adequadamente interpretados de acordo com o nosso conceito 
normal de espaço e tempo. 

 
Diante do quadro acima, o autor decreta a morte do materialismo (HEISENBERG, 1990, 

p. 20): 
 

Semelhante caráter da teoria quântica já torna difícil seguir 
inteiramente o programa da filosofia materialista e descrever as menores 
partículas de matéria, as partículas elementares, como a realidade 
verdadeira. À luz da teoria quântica, tais partículas elementares não são 
mais reais no mesmo sentido que os objetos da vida cotidiana, árvores 
ou pedras, mas se apresentam como abstrações derivadas da matéria real 
da observação, no verdadeiro sentido. Mas, se se faz impossível atribuir 
às partículas elementares tal existência no sentido mais genuíno, mais 
difícil ainda se torna considerar a matéria como ‘verdadeiramente real’. 

 
Assim, um livro, uma pedra ou um carro, por exemplo, não passam de um aglomerado de 
átomos, mas porque estes não se separam e se espalham pelo Universo? Isso não acontece 
porque há um campo de força mantendo-os unidos e criando a forma perceptível de livro, pedra 
ou carro. E quem cria esse campo de força? Eu poderia seguir a linha aberta por biólogos como 
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Max Hartmann (1876 – 1962) que deduziu a necessidade de uma criação consciente do Universo 
ou do próprio físico Max Planck (1858 – 1947) e afirmar categoricamente: Deus. Segundo 
Planck (apud HEISENBERG, 1990, p. 34): “apenas aqueles que pensam por metades se tornam 
ateus, aqueles que se aprofundam em seus pensamentos e vêem as maravilhosas relações entre 
as leis universais reconhecem um poder criador”. 

Mas não é nosso objetivo, por enquanto, de (re)inserir Deus no pensamento acadêmico. O 
importante, no momento, é ressaltar que existe uma força criativa e criadora, eminentemente 
energética, por traz de todas as coisas materiais que conhecemos e com as quais nos 
relacionamos imaginariamente. Digo imaginariamente porque já enfocamos que todas as 
percepções e sensações são criações que acontecem dentro do cérebro. Nesse sentido, nosso 
relacionamento se dá com objetos cuja forma material foi criada por aquele órgão específico. 
Acreditamos que eles realmente existem graças aos cinco sentidos. Mas hoje sabemos que estes 
funcionam como “antenas” que captam diferentes ondas energéticas. Porém, sabemos também 
que nem todas as ondas que existem no Universo são decodificadas pelo cérebro. Em outras 
palavras, e parafraseando Kierkegaard (1813 – 1855), não é um cético, mas um ignorante quem 
não acredita na existência de outros sons, imagens, cheiros ou formas materiais além daquelas 
que nosso cérebro foi programado para criar.  
Estes e outros assuntos foram aprofundados na  pesquisa independente “História Oral e 
Transcendentalismo: imagens e imaginário do invisível”, base dessa comunicação e que reuniu o 
depoimento de 12 moradores da cidade de São Carlos que afirmam ter a capacidade de ver e 
interagir com uma dimensão oculta da vida humana, em outras palavras, que afirmam ouvir e ver 
espíritos ou que conseguem sair do corpo (realizar “viagem astral” ou “desdobramento”), 
observando fenômenos ou situações que acontecem no que denominam “mundo astral”, uma 
dimensão paralela do chamado “mundo físico”, sem que as pessoas ditas normais possam 
percebê-los.  

O dado mais significativo nestes depoimentos é a total relatividade do espaço geográfico 
ou do ambiente circundante, ou seja, a partir desses depoimentos temos a impressão de que a 
dimensão onde existimos (ou acreditamos existir), co-existe com outras dimensões paralelas, 
invisíveis para nós, mas onde uma vida complexa também acontece sem a nossa percepção. Em 
muitos casos, os dois planos interagem. 

Para ilustrar essa questão, escolhi, entre os vários depoimentos, o da dentista Mônica 
(nome fictício). Em seu depoimento afirma que todos os hospitais, por exemplo, possuem uma 
ala invisível, normalmente localizada logo acima daquele que enxergamos, onde “médicos e 
enfermeiros desencarnados” trabalham. Estes ajudam nos tratamentos realizados no hospital 
visível e atendem, inclusive, os que “desencarnam” no hospital, desligando os espíritos do corpo 
físico e muitas vezes continuando com o tratamento destes, uma vez que, “apesar de não terem 
mais o corpo físico, muitos ainda permanecem doentes e internados no hospital do astral”.  

Outro fato narrado por Mônica e que demonstra a interação entre o mundo material 
“físico” e o mundo material “astral” é o da existência, segundo ela, de uma senzala em um 
determinado local da cidade de São Carlos. Nessa senzala, invisível para nós, muitos ex-escravos 
ainda se encontram presos juntamente com seus algozes. Segundo ela, “a energia do local é 
muito pesada e asfixiante”, podendo, inclusive, “interferir na vida dos encarnados que vivem na 
proximidade”. A “sorte”, segundo ela, é que “não existem casas no local onde a senzala invisível 
existe”. Se isso tivesse acontecido, muito provavelmente “os moradores seriam gravemente 
afetados pela energia deletéria emanada por esta senzala”. Visitando com a clarividente o local, 
constatamos que onde ela afirma ver a senzala existe uma grande avenida e, muito próximo dali, 
funciona um terreiro de Umbanda.  
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Segundo Mônica, “não for por acaso que o terreiro foi construído naquele ponto 
específico da cidade. Ele tem o objetivo de limpar aquela energia estagnada e libertar os espíritos 
que ali se encontram. Mas este trabalho não acontece do dia para a noite. Muitos anos ainda são 
necessários para transmutar toda energia deletéria acumulada há séculos naquele lugar”. 

Mônica, que não tem nenhuma religião, afirma que sempre aceitou com naturalidade esse 
“dom” e que isso não atrapalha sua vida cotidiana. Ela narra que os espíritos estão presentes em 
todos os lugares, até nas igrejas evangélicas, onde costumam dar “passes” nos freqüentadores. 

Seria muito cômodo classificar essas visões como “alucinações”, como faz a ciência 
médica cartesiana. Porém, se pensarmos na hipótese de que nosso cérebro só é capaz de 
processar uma parcela ínfima das ondas e vibrações (sonoras, visuais, olfativas etc.) que existem 
no Universo, algo como a ponta de um iceberg, não é difícil aceitar que outras ondas estão 
presentes e, em dimensões paralelas, criando outras realidades com as quais não temos condições 
de nos relacionar, apesar de certas pessoas (identificadas como paranormais, médiuns ou 
sensitivas) conseguirem, de alguma forma, realizar tal façanha.  
Se os sentidos funcionam como antenas de TV e o cérebro como um poderoso processador de 
computador, possivelmente tais pessoas possuem uma “antena” mais refinada e um processador 
preparado para rodar outros “programas” nessa imensa Matrix onde nos encontramos 
momentaneamente. 

O relato de Mônica vem ao encontro dos livros mediúnicos, ou seja, daqueles que a 
Doutrina espírita afirma serem escritos por “espíritos” através do fenômeno chamado por ela de 
psicografia. Um dos mais famosos livros mediúnicos que descreve a vida ativa após a morte, a 
organização do espaço “astral” e a relação deste com o mundo material chama-se “Nosso Lar”. 
Este livro foi escrito pelas mãos do médium brasileiro Chico Xavier (1910 - 2002), e publicado 
originalmente em 1944. O mesmo é atribuído a um “espírito” que se identificou com André Luis, 
que seria o pseudônimo de um famoso médico brasileiro que não gostaria de ser identificado. 
Diferentes pesquisadores já estudaram fenômenos como a pré-cognição, poltergeist, 
clarividência, psicografia, aparições de mortos etc. Tais pesquisas costumam apresentar duas 
interpretações: a “espírita”, que defende a teoria de que tais eventos seriam causados pela 
intervenção de uma consciência desencarnada ou também chamada de incorpórea, através de um 
médium; e a “animista”, que defende a tese de uma liberação de energias psíquicas pelo próprio 
paranormal ou sensitivo.  Essa segunda teoria explicaria inclusive a chamada materialização de 
“espíritos” através da energia psíquica liberada por um parente ou amigo de alguém que morreu, 
em contato com o ectoplasma de um sensitivo. Esse processo seria o responsável pela 
materialização de uma determinada forma-pensamento. 

Joseph Murphy (1898 - 1981) foi um estudioso do psiquismo humano, adepto da segunda 
teoria, e que não acreditava na possibilidade dos mortos se manifestarem. Assim, ele descreve 
em um de seus livros a materialização de um “espírito” que acompanhou em uma sessão espírita, 
afirmando que ele e os demais pesquisadores que lá se encontravam mediram a pressão do 
mesmo e cortaram fios de cabelos que se desmaterializaram três dias depois.  

A história de materializações e de aparições de espíritos não é nova. Acredita-se que na 
Antiga Grécia o filósofo Atenedoro alugou uma casa em Atenas onde muitos afirmavam ver um 
espírito com as mãos e os pés acorrentados. Por causa da história, a casa era desabitada. Na 
primeira noite que passou nela, o filósofo diz ter visto o espírito e, sem manifestar receio ou 
assombro, acompanhou-o até um determinado local apontado pelo ser incorpóreo. No dia 
seguinte fez uma escavação e encontrou um esqueleto acorrentado e o sepultou dignamente. 
Depois disso, dizem que o espírito não foi mais visto.  
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Um estudo muito curioso destes fenômenos foi realizado no século XVIII pelo filósofo 
prussiano Emmanuel Kant (1724 – 1804). Ele estudou a famosa clarividência do famoso 
cientista Swedenborg (1688 – 1772), chegando a declarar sua crença na imortalidade da alma, 
porém, defendendo que o contato com o mundo dos espíritos, apesar de possível, seria um 
fenômeno “patológico”.  
Mas foi no século XIX, em pleno auge do pensamento positivista e do avanço do ateísmo 
marxista, que diferentes fenômenos mediúnicos e paranormais eclodiram nos EUA e na Europa. 
No primeiro país, o caso mais famoso foi o das irmãs Fox (Kate e Margaret). Elas estabeleceram 
um método curioso para se comunicar com os espíritos: o uso de golpes (raps) em uma mesa. 
Após estabelecer uma espécie de código com os espíritos, elas compreendiam, por causa das 
batidas, o que eles desejavam comunicar. Pesquisadores como William Crookes (1832 – 1919) e 
Charles Richet (1850 – 1935), respeitados por renomados filósofos e pesquisadores como Henry 
Bérgson (1859 – 1952), William James (1898 – 1944), Carl Gustav Jung (1875 – 1961) e outros, 
atestaram como genuínos os fatos de Hydesville, como ficaram conhecidos os trabalhos 
mediúnicos das irmãs Fox. 

E, no Brasil, já no século XX, tivemos o surgimento da Umbanda, uma 
religião assumidamente medianímica que se pauta no intercâmbio com os mortos. E não 
podemos desconsiderar a mediunidade ostensiva de pessoas como Francisco Candido Xavier 
(1910 – 2002), no campo da psicografia, e de Luiz Gasparetto (1949 - ), no caso das pinturas 
mediúnicas, cujas faculdades psíquicas foram estudadas e consideradas verídicas por 
pesquisadores de renome mundial. 
Nesse sentido, apesar de não termos dados que comprovem essa tese, é possível levantar a 
hipótese de que a organização do espaço geográfico ou a preservação do chamado meio 
ambiente, pelo menos na escala do cotidiano, sofre influência de forças invisíveis ou 
transcendentais. São comuns os relatos de estabelecimentos comerciais que não vingam em 
determinados locais, devido a “energia negativa” ali presente, constatando-se posteriormente que 
ali, no passado, ocorreu algum assassinato, suicídio etc. Os diferentes registro de poltergeists,  
em várias partes do mundo, é um outro exemplo de influência de energias ainda desconhecidas 
na vida cotidiana e na criação do espaço vivido de muitos cidadãos, independente de seus valores 
culturais, poder aquisitivo ou grau de escolaridade. No caso de Mônica, a clarividente que 
entrevistamos e citamos acima, trata-se de uma mulher casada, dentista com pós-graduação e 
mãe de dois filhos adolescentes, cuja vida é normal em todos os aspectos.   
Outro fenômeno que nos traz elementos importantes para a reflexão sobre a relatividade do 
espaço é a chamada “viagem astral” ou desdobramento, no qual, de forma consciente, a pessoa 
afirma sair do corpo e se relacionar com outros ambientes e paisagens. No Brasil, um dos mais 
famosos especialistas no assunto é o sensitivo Waldo Vieira (1932 -  ). A neurociência, porém, 
classifica tal fenômeno como “alucinação autoscópica”. 

 
(des)envolver o maya o (re)envolver o ser humano? 

 
Como afirmou Heisenberg (1990, p. 69): 
 

A matéria é composta de átomos com um diâmetro medindo 
aproximadamente um décimo milionésimo de milímetro. (...) (e o 
átomo) é formado de núcleos pequeníssimos carregados com 
eletricidade positiva, e é cercado de uma nuvem de elétrons negativos, 
com um numero tal que o todo é eletricamente neutro. A massa do 
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elétron é de cerca de 1.800 vezes menor que o mais leve dos núcleos, ou 
seja, o núcleo do hidrogênio. (...) Os núcleos dos outros átomos são 
aglomerados compactos de prótons e nêutrons. (...) todas as 
propriedades físicas e químicas da matéria estão condicionadas por 
fenômenos localizados nas nuvens de elétrons; todos os processos 
radioativos, tanto naturais quanto artificiais, são fenômenos localizados 
nos núcleos dos átomos. 

 
Em suma, a materialidade do mundo se decompôs no ar. E se a matéria deriva da energia, 

é possível continuar pensando a consciência humana como um epifenômeno da matéria? Ou 
seria a mente um fenômeno com existência própria, podendo, inclusive, pré-existir e continuar 
existindo independentemente de seu ligamento a um determinado corpo físico ou a um cérebro? 

Possivelmente sim, já que o mundo material é destituído de substância. Ele se assemelha 
ao maya das filosofias orientais. Nele não há textura, padrões, beleza ou fragrância. Tudo não 
passa de criações do significativo, mas limitado, criador de realidades chamado cérebro. Nesse 
sentido, parece que o mais importante no universo é como participamos dele e não o que 
fazemos, justamente o que ensinam, milenarmente, as filosofias orientalistas. 

Os ensinamentos budistas afirmam que sofremos sempre que criamos apegos ou aversões 
a qualquer coisa impermanente do mundo ilusório. Por sua vez, os ensinamentos hinduístas 
dizem que a sabedoria está em vivenciar com equanimidade as vicissitudes positivas e negativas 
da vida ilusória. E, os ensinamentos taoístas, estimulam o agir desinteressado e amoroso em 
todos os momentos, reagindo sempre com benevolência, indulgência e perdão às agressões 
recebidas. Dessa forma, ao caminharmos “junto com o Tao”, a força que move esse mar de 
energia, não nos desviaríamos de seu percurso. 

Nos últimos dois mil anos de história humana, notamos uma grande preocupação em 
(des)envolver, em separar, em dividir. Aquilo que é Uno passa a se manifestar de diferentes 
maneiras. Mas por que enfatizar tanto esse processo, sobretudo na cultura Ocidental? Essa 
necessidade de fazer objetos ou coisas, de criar novas necessidades desconsidera, 
frequentemente, o como. Se tudo é ilusório, talvez o como tudo isso é feito seja mais importante 
do que aquilo que é feito. Em suma, podemos constatar duas forças antagônicas: o egoísmo e o 
amor. Aparentemente, a tendência do ser humano é agir ou reagir com egoísmo diante das 
vicissitudes da vida. Quem sabe, o que os Mestres do Oriente chamam de Iluminação consistiria 
em continuar fazendo o que cada um já faz, mas não mais com uma motivação egoísta, porém, 
com amor. Isso seria um processo metanóico, uma mudança de sensibilidade, já que seria uma 
mudança interior e não, necessariamente, exterior, mesmo que se reflita sobre esta última.  

Em outras palavras, o pós-moderno, neste limiar de século XXI, parece ser o período que 
marca o recrudescimento da espiritualidade. Assim, se Mircea Eliade constatou que as 
civilizações primitivas eram vivenciadas pelo Homo religiosus e o mundo moderno pelo Homo 
Profanus, a pós-modernidade prepara o terreno para o nascimento do Homo spiritualis, aquele 
ser capaz de vivenciar com mais tolerância e amor universal as vicissitudes do mundo ilusório. 
E, no caso particular da Ciência, tão preocupada em organizar e produzir materialmente, a 
intenção com que esse fato se processa se torna mais importante do que o resultado final, pois é 
na intenção que está a energia amorosa ou egoísta, já que o produto final não passa de uma 
ilusória realidade criada pelo também ilusório cérebro, pois, essencialmente, tudo o que é 
perceptível não passa de um campo energético, sem formas, cores, sabores etc. Em suma, 
podemos continuar, ilusoriamente, (des)envolvendo formas materiais, porém, o processo de 
(re)envolvimento humano só acontece a partir de um único caminho: o amor.  



 629

 
Referências bibliográficas 
HEISENBERG, Werner. Problemas da Física Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1990 (2ª 
edição). 
MARQUES, Adilson. História Oral e Transcendentalismo: imagens e imaginário do invisível. 
São Carlos/SP: 2007 (mimeo.). 

 
 

Possíveis Descompassos entre o Sujeito Alcoolista e sua Família no Ritual do 
Adoecer. 

Fernanda Ferrari Pizzato (UFPE) 
 
Introdução 
Este trabalho parte de uma experiência prática que busca compreender como vem se 

dando a construção de laços afetivos entre sujeitos alcoolistas e suas famílias, a partir de 
momentos de crise pessoal e societal ocasionados pelo uso/abandono do álcool. Fora realizado 
um estudo exploratório com o intuito de identificar possíveis comportamentos da família frente 
ao indivíduo que usa álcool e, deste modo, proporcionar alternativas para modos de agir que 
favoreçam todos os membros desse grupo social. 

Trabalho com os conceitos de sofrimento e de identidade social, numa compreensão 
destes dentro das mudanças que ocorrem no dia-a-dia das sociabilidades urbanas da 
contemporaneidade, detenho-me nos aspectos da situação de consumo e não consumo de bebidas 
alcoólicas que fazem, muitas vezes, com que uma pessoa passe a ser condenada pela sociedade 
(GOFFMAN, 2008) e suas diversas instituições, neste caso, focalizarei a relação entre o sujeito 
alcoolista e sua família.  

O estudo dos sentimentos que envolvem as pessoas na situação de convívio com a bebida 
alcoólica, sujeito alcoolista e família, se fazem uma questão central para a compreensão dos 
sujeitos em relação e das possíveis situações de sofrimento por que passam. Pois, as emoções e 
afetos que estão imbuídos no processo do adoecer nos oferecem, sobretudo, um sentido mais 
ampliado dessas relações que se fazem para além do uso da bebida.  

Utilizo como pano de fundo o ritual de adoecimento dos sujeitos e o sofrimento 
ocasionado pelas prováveis etapas desse adoecer tanto para o indivíduo como os que o 
acompanham nesse processo.  Deve-se considerar o adoecer, neste trabalho, tanto um conceito 
que intervém no plano pessoal como no plano social. O alcoolismo não atinge somente as 
pessoas dependentes do álcool, mas tem também repercussões na família e nas relações 
profissionais, assim como na sociedade em geral. E, muitas vezes, para a família a “doença”, ou 
melhor, seus sintomas, aparecem antes mesmo da inserção do sujeito no consumo do álcool. 
Neste momento, trataremos a doença, propriamente, sendo posta como um sintoma provindo das 
relações familiares. 

O interesse por esse estudo adveio de minha experiência de estágio, como psicóloga em 
um hospital da cidade do Recife, a mesma me proporcionou participar de algumas vivências com 
pessoas que faziam uso de bebidas alcoólicas e seus familiares. Tal fato, me fez refletir e 
redirecionar esses momentos dentro desse grupo para um olhar antropológico. Pensar nessas 
relações e nas diversas possibilidades de serem analisadas, diante da quantidade de informações 
e situações experienciadas, colocaram-me para além daquele momento, em certa medida bastante 
prático, dos atendimentos prestados por mim e por minhas colegas  em grupos terapêuticos. 
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Esses grupos eram compostos por sujeitos alcoolistas (a grande maioria), em processo de 
abandono do uso do álcool, que sofriam também de diversas patologias do fígado e pelas 
famílias dessas pessoas, esses encontros nos proporcionaram além de reflexões sobre a doença370 
em si, como também, sobre o que permeava aquelas relações no processo de adoecimento de um 
membro familiar. 

Percebi pela grande quantidade de sentimentos despertados em mim durante esses 
encontros a necessidade de  fazer um recorte diante dos fatos vivênciados/observados voltando-
me para uma análise do significado do uso em demasia do álcool para quem o consome, para 
quem acompanha de perto essa relação álcool-sujeito e para a do álcool-sujeito-sujeitos.  

Um dos objetivos destes trabalho se faz no sentido de mostrar como os sentimentos estão 
imbricados nas ações dos sujeito. Segundo Adam Smith (2002) para que as condutas se tornem 
mais harmoniosas se faz necessário uma correspondência entre os sentimentos de quem sofre, da 
pessoa estigmatizada, com quem a acompanha – a família, no caso.  

Esse diálogo com essas relações não será feito a partir de uma análise interpretativa do 
grupo em que me “envolvi”, trarei, de certo, alguns elementos que serão passíveis para esse tipo 
de análise, mas meu objetivo também é de fazer um diálogo com as idéias de alguns pensadores 
do humano. 

 
Álcool e Antropologia 
 
A compreensão da condição do sujeito alcoolista na esfera familiar teve por objetivo 

ressaltar que este problema vai além do plano pessoal e deve, portanto, ser tratado como uma 
questão do social. Tratar do alcoolismo como temática também da disciplina antropológica se faz 
de grande importância pela necessidade requerida por esta temática de envolver e solicitar as 
mais diversas áreas de estudo, pela possibilidade oferecida, pela proposta desta disciplina, de 
trazer contextos particulares e tramas específicas dos diversos meios e por, este tema, vir se 
revelando um grave problema social .  

 
“Essa tendência para o alcoolismo talvez esteja relacionada aos modelos de identificação 

experienciados por grupos, entre eles a família, no qual pessoas provenientes de famílias com 
alcoolismo tendem para construção de novas famílias, que também terão problema com o 
alcoolismo”. (KIRCHHOF e ROSSATO, 2006; 252).  

 
O álcool pode ser um dos meios de possibilitar a sociabilidade da família, o problema de 

seu uso se faz quando “o alcoolismo pode ser produtor de processos próprios de interação entre 
os familiares, de tal modo que produza contextos alcoolistas, ou seja, de uma cultura alcoolista.” 
(ibdem, 2006; 252). O consumo de álcool, portanto, também é apreendido no próprio contexto 
familiar e pode ser identificado por e nesse meio como “ordenador” desse espaço.  

 “O fator cultural na saúde/doença, antes considerado fator secundário, recentemente 
tem começado a receber mais atenção dos profissionais da área de saúde e dos cientistas 
sociais.” (BOEHS, 2002; 03). Neste caso, o interesse seria de mostrar que as pessoas é quem vão 
construir seus valores e, as formas como vão agir quando doentes e/ou dentro de qualquer 
tratamento dependerá diretamente da concepção de mundo de cada sujeito e da cultura em que 

                                            
370 O grupo fora realizado no ambulatório de um hospital público e tinha o objetivo  atender pacientes da fila 

de transplante de fígado. Neste, artigo não me deterei nas questões e possíveis conflitos que envolvem esse tipo de 
cirurgia. 
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está inserido. Poderíamos, desta forma, fazer um exame do tipo de imagens que são construídas e 
projetadas nesses sujeitos; como se dão os diálogos entre essas pessoas e o seu mundo; por 
exemplo a (con)vivência e um provável processo identificatório com pessoas, ambientes no qual 
o álcool possui um grande valor simbólico e de socialização. Pois, a maneira como essas pessoas 
se posicionam no mundo faz parte de construções sócio-culturais de nossa sociedade. 

 Numa análise que abrange essa perspectiva para “além” do cultural é importante  
trazer em seu conjunto de problemáticas, não somente, a necessidade de contextualizar o uso do 
álcool, os processos de estigmatização que são significados e consolidados pela cultura, mas 
também, os sentimentos desses sujeitos, “a questão do sofrimento que emerge no circuito da 
bebida alcoólica é central para uma análise do alcoolismo [dentro da disciplina 
antropológica].”(JARDIM, 2008) [intercalações minhas]. Muitas vezes, a exposição desse tema 
ganhou contornos literários e isso implicava, no que parecia ser, uma implícita aprovação de seu 
uso. Esse consentimento, de fato, acabava por ocultar várias problemáticas sociais ocorridas 
diante do consumo de bebidas alcoólicas.  

“Ao colocar em relevo o "ponto de vista do nativo", essa que seria a principal virtude da 
etnografia, por certo pode embaçar outras faces dessa questão, e não deixa devidamente explícito 
que algo culturalmente concebido também está sob o signo da negociação de significados, da 
violência simbólica, da pressão em eliminar ou conformar a atitudes discrepantes.” (JARDIM, 
2008)  

 Seguindo a idéia acima, uma pesquisa sobre o significado da bebida alcoólica na 
nossa sociedade, não pode deixar de lado quem participa também (familiares e amigos), de outra 
forma, do meio no qual o uso do álcool é legitimado. Um trabalho delineado pela disciplina 
antropológica deve levar em conta tanto as relações sociais em que está envolvido o sujeito 
alcoolista como o seu estado emocional. Jardim (2008) refere-se a uma antropologia sobre o 
sofrimento, ampliando o foco de estudo para além da dualidade saúde x doença. 

  
Álcool e Identidade 
 
Segundo o Ministério da Saúde o alcoolismo é uma doença. A dependência de álcool é 

significada como uma patologia, pois o indivíduo passa a não tolerar a sua ausência e nem a 
redução da quantidade de seu uso. A alteração do comportamento dos sujeitos face ao álcool, o 
desejo por e sua privação caracterizam uma pessoa com dependência. Essa “impossibilidade” de 
viver sem o álcool que localiza a doença advém de um comportamento adquirido e, portanto, o 
“não-estar-saudável” será tratado como uma construção sócio-cultural e seu significado será 
delineado a partir do que observamos nas interações humanas. O indivíduo que consome álcool e 
inicia um processo de dependência física e psíquica do uso dessa substância. passa a ser 
considerado alcoolista.  

Acrescentaria, dentro desse estado de dependência, no processo de adoecer, uma ligação 
muito forte do sujeito alcoolista com um meio sócio-cultural específico, que é, muitas vezes, 
proporcionado por essa substância. O uso do álcool, nesse sentido, pode propiciar a inserção e a 
manutenção dos sujeitos dentro de um dado meio. O álcool oferece possibilidades do indivíduo 
participar de um contexto. Espaço-social formado por um grupo que também consome álcool e 
que é legitimado por e através do uso dessa substância. Foram muitos os depoimentos que 
tratavam da inclusão dos sujeitos no grupo que tinha como meio único para tal, a bebida: “Tentei 
guaraná, mas não tinha a mesma graça pra ficar com eles lá”, “eles diziam que eu já não era 
mais o mesmo”.  

 



 632

“Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de 
serem neles encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem 
um relacionamento com “outras pessoas” previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, 
quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua 
categoria e os seus atributos, a sua “identidade social”...” (GOFFMAN, 2008; 12) [grifos meus]  

 
Essa identidade social conferida pelo consumo de álcool se faz caracterizada como um 

processo ritual. O momento de abandono de seu uso também poderá ser vislumbrado como uma 
fase de transição. A partir do instante em que o sujeito alcoolista sai do seu grupo social 
(envolvido pelo uso do álccol) e adentra na família torna-se um estranho. Os sujeitos ao longo 
desse processo de adoecimento vão adquirindo novos status e até mesmo a invisibilidade social, 
quando o indivíduo passa a ser visto como não pertencente ao grupo maior (a sociedade).    

A cultura, portanto, através de seus símbolos e significados, é que permite aos sujeitos se 
pensarem como alcoolistas ou não. Entendendo-se cultura por uma “teia de significados” 
(GEERTZ, 1989), que nos oferece a possibilidade de análise e com o qual compreendemos o 
outro e a nós mesmos (nosso presente, passado e futuro). O comportamento dependente ou não 
se mostra como uma das formas de estar no mundo. Podemos refletir sobre quem dirá que este 
sujeito está doente. Pois, é essa identidade acreditada e creditada pelo/ao sujeito, é o que faz dele 
como constituidor da cultura. Em outras palavras é através da cultura que os sujeitos alcoolistas 
pensam sobre si como tais, é nesse momento que se afirmam, que possuem uma identidade. 

A doença aqui tratada deve ser entendida como um acontecimento que pode vir a conferir 
uma identidade na história de vida do sujeito. Parece haver uma “aquisição” de identidade do 
indivíduo enquanto doente, entenda-se que não me refiro a uma identidade de ser doente, mas 
sim, de uma identidade sobre si mesmo adquirida quando no (re)conhecimento de sua patologia: 
“como sou, o que fui e o que serei”. O adoecimento proporciona, nesse  sentido, uma 
interrupção na vida de todo e qualquer indivíduo; momento que propicia a este repensar nas 
formas como vem se envolvendo com o mundo e consigo próprio. Esse desequilibrio nos 
remonta a um tempo peculiar que traz sofrimento, prejuízos ou até mesmo ganhos (diante da 
abertura de novas possibilidades de identificação).  

 
Estigma 
 
Noções sobre solidão e estigmatização emergem da análise dos indivíduos no quotidiano 

de suas vidas sociais e em embates tensionais dos mesmos, que experenciam processos fortes e, 
talvez, bem delineados como o que se mostra na “passagem” de alcoolistas e não-alcoolistas, 
tanto quanto em suas relações com a família, os discursos morais e as configurações por que 
passam as expressões do sentimento daquele sujeito.  

Erving Goffman (2008) trata do conceito de estigma quando refere-se a inaceitação, ao 
menos total, do sujeito devido a alguma inabilidade física e/ou de comportamento. Atualmente, 
têm sido focalizado como estigma os atributos do comportamento que causam um certo 
desconforto na ordem social. Utilizarei esse conceito para mostrar possibilidades de como vem a 
ser construídas uma  positividade e negatividade nas relações familiares devido/diante de um 
ente, poderia dizer estigmatizado.  

 
“Assim, deixamos de considerá-lo uma criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa 

estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 
descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, 
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uma desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a 
identidade social real.” (ibdem, 2008;12).  

 
Goffman (2008) traz a relação entre o estigmatizado e a sociedade como algo que foi 

construído para explicar a inferioridade e para a manutenção dos grupos sociais visando uma 
dada ordem. Segundo este pensquisador pode-se falar de três tipos de estigma, o que se refere 
aqui diz respeito ao que as pessoas atribuem como “falta de caráter”:  

 
“as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não 

naturais (...), sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio 
mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego...” (p.:14) 

 
A maioria das pesquisas sobre dependência de substâncias psicoativas mostra que 

atitudes de suspeição e desinteresse afetivo-emocional com a pessoa alcoolista, durante o 
tratamento, podem conduzi-la a ingerir novamente essa substância e a mesma, neste caso, poderá 
voltar a se comportar como fazia quando consumia bebidas alcoólicas.  

Muitas vezes, para a família, fica difícil compreender que se trata de uma doença e, deste 
modo, esta significa o comportamento de dependência como, a já referida, “fraqueza moral”. A 
família, portanto, passa a apresentar hostilidade e desvalorizar o familiar doente: “a bebida é 
mais forte”.  

Geralmente, a família não consegue vislumbrar no sujeito alcoolista as suas qualidades, 
mesmo as que são consideradas como positivas - atribuídas a pessoas “normais”-, muitas vezes, 
nem mesmo o próprio sujeito estigmatizado reconhece seus atributos: “o indivíduo estigmatizado 
tende a ter as mesmas crenças sobre identidade que nós [“normais”] temos” (ibdem,16) 

 
Sujeito (In)visível e Construção de Laços Afetivos 
 
De que forma os laços afetivos nas famílias vem a ser (re)construídos, tanto quando nos 

momentos de crise quanto no retorno do sujeito ao grupo familiar? Parece-me que (novas) 
formas de afetividade surgem a partir do instante em que os sujeitos se deparam com momentos 
de crise ocasionados pela inserção de um membro numa situação de risco, como pode vir a ser o 
do consumo de álcool. Muito provavelmente haverão transformações nas atitudes e sentimentos 
nas relações familiares, não só com o sujeito doente mas com toda a família.  

 Nessa passagem, de uma forma de lidar com, se analisa os rituais de possíveis 
sofrimentos e de reapropriação de outras identidades, tanto para o indivíduo em foco quanto para 
a família, ambos num processo de interação. “Ambos os planos sendo elaborados e elaborando 
as formas possíveis de emoção, apreensão e vivência dos sentimentos (...)” (KOURY, 2005; 9). 
Parecem ocorrer mudanças tanto do plano individual (o antes, durante e depois do invíduo que 
consome bebidas alcoólicas) quanto do societal (família), dentro de um processo de interação. 
Mudanças, nuitas vezes, também ambíguas, não somente estas marcadas pela bebida, mas as que 
transpassam esse elemento,  e que podem provocar atitudes divergentes, antagônicas entre as 
pessoas envolvidas. Podemos pensar: como e até que ponto estão preparados?; desenvolveram 
laços com esse ente?  

Observei, dentro do meu trabalho como estagiária, a existência de uma falta de 
envolvimento entre esses indivíduos, mesmo antes, de um dos membros passarem a consumir 
bebidas alcoólicas. E, quando os mesmos precisam estar juntos novamente, com a atenção/tensão 
que esse momento requer, podem passar a não se reconhecerem como grupo, e os sentimentos, 
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neste sentido, sofrem diversas transformações: Como ajudar uma mãe (sob o uso de álcool) que 
abandou a família?, Quem está precisando de ajuda?, Será que essa mãe era considerada e se 
considerava mãe, antes mesmo de usar esse tipo de bebida?. 

Uma série de sentimentos permeará a relação do sujeito alcoolista com sua família, e a 
partir do momento em que essa pessoa “volta ao lar” e assume a sua doença; “o indivíduo 
estigmatizado pode descobrir que se sente inseguro em relação à maneira como os “normais” [a 
família] o identificarão e o receberão” (GOFFMAN, 2008; 23). O indivíduo pode vir a se isolar e 
fazer uma interpretação que seu problema é alvo de todas conversações que envolve a família, se 
sentir em exposição, bem como, assumir o lugar em que está sendo colocado. Este “lugar”ora 
pode ser de hostilidade, ora pode ser de solidariedade.  

O indivíduo alcoolista, como já mencionado, parece nunca ter estado com a família 
efetivamente, mesmo em momento anterior ao uso de bebidas alcóolicas, não se reconhecendo 
dentro desse grupo por ter construído, dentro do seu contexto cultural, sentimentos e atitudes 
recorrentes em grupos sociais mais próximos, e a família, vivenciando outro ambiente também 
parece não identificar o sujeito como membro desta e agora, numa mudança que parce-me 
abrupta, com o adoecimento acolhe-lo como tal. Quando ocorre este momento de ínterim entre 
sujeito alcoolista e família, tanto um quanto o outro, enfrentarão sentimentos de inaceitação 
dessa condição, suas causa e efeitos.  

Devemos lembrar que não é só a família que deve aceitar o indivíduo “doente”, como 
também o próprio sujeito deve aceitar, numa posição diferenciada e desprivilegiada, a família. 
Mas ao sujeito “doente” não lhe é permitido sentir raiva, pois a família considera que este já a 
maltratou demais. E este sente esse sentimento, mas também, não se permite colocá-lo a mostra, 
pois cometeu uma falta muito bem objetivada. Qualquer erro que o sujeito alcoolista cometa 
pode se associar e ser analisado como algo que ocorreu por conta de seu atributo negativizado, e 
neste caso, serão tecidas interpretações errôneas de suas emoções. Esses sentimentos são 
transpostos para suas formas de agir e de se comportarem, ora podem se isolar ora podem ser 
agressivos.  

A família pode passar a ter três tipos de conduta com relação a esse pessoa (1) mostrar 
sensibilidade e preocupação pela situação, (2) não oferecer nenhum tipo de auxilio e (3) assumir 
uma postura de neutralidade. Em todas essas situações, que traduzem modos de agir dos sujeitos, 
podem dar margem a uma leitura equivocada por parte de ambos de suas ações e reações. Se a 
família mostra-se muito interessada por essa condição tanto ela quanto o indivíduo alcoolista 
podem achar que estão se excedendo – esses “excessos” podem ser observados até mesmo pela 
mudança de uso de certos termos anteriormente utilizados pela família -  ou, por outro lado, se a 
família não se atentar para a situação, provavelmente, acabará subjugando o seu sofrimento e 
fazendo solicitações impossíveis de serem cumpridas pelos sujeito naquele momento. Essas 
situações estão acompanhadas de uma artificialidade por deixarem implícitos e silenciados os 
desejos e os sentimentos de cada um dos membros. Sentimentos estes agora, na e pela situação 
de crise (mudanças), muito mais difíceis de serem revelados. Também parece ser importante 
reconhecer que existe sim uma diferença – diretamente ocasionada pelo uso da bebida – para que 
a situação supra a possível ambiguidade e hostilidade que ela provoca para todos os 
participantes, sobretudo a pessoa “doente”. O que conta, nessa relação com a família seria a 
manipulação das tensões geradas pelo contato com esta, contato, muitas vezes, obrigatório, 
dependendo das condições do sujeito. 

 
“O desgraçado cujos infortúnios provocam nossa compaixão sente com que relutância 

provavelmente partilharemos de seu sofrimento, e por isso apresenta-nos sua dor com medo e 
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hesitação: até dissimula parte dela e, por ser tão duro o coração dos homens, envergonha-se de 
dar vazão à plenitude de seu sofrimento.” (SMITH, 2002; 54,55) 

 
“Embora o sofrimento seja excessivo, ainda podemos sentir por ele alguma 

solidariedade” (ibdem, 51). Smith (2002), ao tratar da moralidade dos sentimentos, mostra o 
quão somos solidários com o sofrimento do outro apesar de termos muita dificuldade de estar 
junto em situações de infortúnio e de partilhar dos sentimentos de quem sofre. 

 
 “Podemos censurar-nos internamente por falta de sensibilidade, e talvez, por essa razão, 

consigamos com esforço manifestar uma solidariedade artificial, que, porém quando trazida à 
luz, é sempre a menos intensa e duradoura que se possa imaginar...”(ibdem, 56)  

 
Reflexões 
  
Podemos pensar, nesse momento da leitura, em possíveis respostas que daríamos a esses 

verdadeiros desencontros, a esses (des)envolvimentos, que vão além da aquisição de uma 
doença. A saúde perpassa o corpo físico e, nela estão envolvidos uma coletividade, não somente 
indivíduos. A doença, nesse sentido, muito provavelmente, precisou aparecer para reordenar 
essas relações; se vislumbrarmos esse reordenação da família como produto das prováveis 
intempéries ocasionadas pelo uso da bebida alcoólica. 

Deve ser avaliado, nesse momento, a necessidade dessa transformação de rotina de vida e 
de como o sujeito se posiciona perante as pessoas do seu convívio próximo, e neste caso, 
principalmente, a família. Duas das consequencias diretas da ingestão de bebidas alcoólicas é a 
alienação do sujeito dele próprio e do mundo que o circunda, mas tal estado pode advir de um 
totalmente oposto, pois é por sentir demais ou por não saber como colocar essas emoções (que 
acabam tomando conta) que o sujeito pode acabar se identificando com essa maneira “alcoolista” 
de “estar no mundo” que a cultura informa.  

Desse modo, poderíamos nos questionar: Se o desenvolvimento da família, no sentido de 
vir a proporcionar um reencontro dos sujeitos, adveio a partir da falta de envolvimento ou de um 
envolvimento negativo (como o mostrado, no decorrer do texto, através de relações 
extremamente ambiguas)? Como esse “novo” membro da família sente-se, envolve-se com a 
mesma, após todo um jogo de emoções e sentimentos? Para quem e quando o envolvimento é 
positivo?  

Todas essas questões colocadas dentro do processo de adoecimento dos sujeitos se fazem 
essênciais dentro de um estudo antropológico, pois os valores e sentimentos apresentados por 
essas pessoas são moldados por seu grupo social, portanto, devem ser avaliados como fatos da 
cultura.   

Segundo Goffman (2008) a socialização dos sujeitos alcoolistas dentro de um grupo 
maior, da família, por exemplo, ocorre quando o sujeito reconhece seu problema e passam a 
identificar-se com a identidade viabilizada por esse grupo.   

 
“Ao rever sua própria carreira moral, o estigmatizado pode escolher e elaborar 

retrospectivamente as experiências que lhe permitem explicar a origem das crenças e práticas 
que ele agora adota em relação aos seus iguais e aos normais” (ibdem, 2008; 48).  
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Para além do Rio de Janeiro: a comunicação da arquitetura estrangeira da 
Barra da Tijuca 

Ricardo Ferreira Freitas (UERJ) 
 
Introdução 
 Escamotear os problemas enfrentados pelos cidadãos de uma cidade multicultural revela 
um empecilho moral de inspirar sentimentos calorosos e espontâneos ao Outro. A simpatia 
corresponde ao entendimento de que as aflições exigem um lugar em que possam ser reconhecidas 
e onde suas origens transcendentes sejam visíveis. O sofrimento físico possui uma trajetória na 
experiência humana. Ele desorienta e torna o ser incompleto, derrota o desejo de arraigamento; 
aceitando-o, estamos prontos a assumir um corpo cívico, sensível às dores alheias, presentes, junto 
às nossas, na rua, finalmente suportáveis – mesmo que a diversidade do mundo dificulte 
explicações mútuas sobre quem somos e o que sentimos (Sennett, 1997, p. 305). 
 
As grandes cidades contemporâneas têm se pautado por uma espécie de cultura de risco que 
evidencia a suspeita e o perigo como vilões do cotidiano. A mídia, por sua vez, reforça essa 
tendência ocupando boa parte do tempo de seus usuários com denúncias e matérias jornalísticas 
centradas na escalada da violência. Nesse panorama, o homem urbano contemporâneo se sente 
acuado, impotente, para enfrentar os desafios da metrópole. Assim, cria espaços de fuga e constrói 
sua história de vida entre grades e muros. Nos últimos anos, a exemplo do que acontece em outras 
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partes do mundo, as metrópoles brasileiras assistem ao crescimento do número de shopping 
centers, condomínios fechados, centros empresariais, empresas de vigilância e companhias de 
seguros. O Rio de janeiro é uma cidade-tipo para o estudo dessas fortalezas contemporâneas já que 
elas se multiplicam de forma exponencial em alguns de seus bairros. 
Desconfiança, horror, brutalidade. Temas constantes no cotidiano dos cidadãos em várias partes 
do planeta. No Brasil, a violência é uma dos assuntos mais recorrentes na vida diária das cidades 
com importante destaque na grande mídia. De diversas formas, o perigo é narrado ou anunciado. 
A dor, sempre presente na história dos corpos humanos, parece ter se tornado ingrediente 
fundamental à construção das notícias que abordam a violência. Neste artigo, optamos em 
trabalhar esse quadro utilizando a mídia impressa como recurso analítico. O jornalismo impresso 
tem cedido cada vez mais espaço aos fatos relacionados à violência urbana, com volumosa ênfase, 
no caso brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a propaganda veiculada nos 
jornais oferece uma intensa lista de produtos que propõem deixar as pessoas a salvo do perigo. 
Publicidades de alarmes para carro e rastreadores avizinham anúncios de empresas de vigilância e 
seguradoras nas páginas dos grandes veículos de comunicação. 
As patologias ligadas ao terror também aumentam, exigindo de profissionais da saúde, do direito e 
de outras importantes áreas novas especializações para poderem lidar com os desafios do cotidiano 
urbano. O número de pessoas atingidas por armas de fogo e armas brancas demanda dos médicos, 
dos grandes hospitais públicos, habilidades cirúrgicas atualmente consideradas como básicas. Ao 
mesmo tempo, cada vez conhecemos mais casos de pessoas com síndrome de pânico, doença 
provocada por falhas em neurotransmissores, mas que pode ser estimulada pelo estresse e pelo 
medo. Cresce, com isso, o número de seminários e cursos que tentam preparar psicanalistas e 
psiquiatras para a realidade dos nossos tempos. A área criminal, por sua vez, exige ações cada vez 
mais impressionantes dos advogados. Os técnicos de comunicação social também são obrigados a 
incorporar a reflexão crítica sobre a temática da violência no dia-a-dia de trabalho. Com o auxílio 
de sociólogos e outros estudiosos, os jornalistas constroem suas matérias na tentativa de evitarem 
erros teóricos ou históricos, os profissionais de relações públicas revêem as afinidades de suas 
empresas com as comunidades e os publicitários assimilam o medo como argumento narrativo.  
Apostando em uma conversa entre a comunicação e a cidade, é nossa intenção apresentar algumas 
características da cultura de risco que se consolida no imaginário metropolitano globalizado, 
especialmente no Rio de Janeiro. Dos carros blindados às câmeras de vigilância, a cidade e o 
corpo continuam estabelecendo uma dialética fundamental à formação dos valores morais 
contemporâneos. Em “Carne e pedra”, Richard Sennett, ao analisar a relação entre o corpo 
humano e o espaço urbano na civilização ocidental, defende a hipótese de que os projetos 
arquitetônicos dos mais modernos edifícios colaboram com uma certa privação sensorial à qual o 
homem parece estar inexoravelmente condenado. A dor e o prazer são, nesse panorama, elementos 
fundamentais das narrativas urbanas. Na contemporaneidade, os empreendimentos imobiliários de 
moradia e de consumo anunciam que podem resolver o problema da dor, guardando os corpos em 
espaços fechados e protegidos, e ainda oferecem o prazer nas inúmeras possibilidades de lazer 
entre muros presentes nesses espaços. Não é à toa que a publicidade da mídia impressa no Rio e 
em São Paulo é quase toda dominada por anúncios de vendas de apartamentos em grandes 
condomínios fechados e de objetos que podem ser comprados por telefone ou pela Internet. Para 
aqueles que ainda querem viver o consumo em um ambiente urbano, há os shopping centers. Entre 
cercas e telas, o consumidor dos nossos tempos tenta estar a salvo dos perigos veiculados pela 
mídia. 
Como pano de fundo teórico para a metodologia aqui proposta, buscamos inspiração em Edgar 
Morin quando sugere que, para se manter o prazer pela pesquisa, deve-se misturar dosadamente 
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os impulsos da paixão com os limites da razão (Morin, 2004)371. O assunto violência é arriscado 
para o pesquisador por ser um tema que faz parte da sua vida. É necessário, portanto, manter 
aquela famosa distância pessoal do objeto de estudo sem, no entanto, deixar de ser apaixonado 
por ele. Assim, apoiamo-nos em leituras dos campos da sociologia urbana, da antropologia, das 
teorias da comunicação e da publicidade, acompanhadas de observação das notícias e das 
propagandas na mídia impressa. Para tanto, trabalhamos com as matérias jornalísticas e com os 
anúncios publicitários sobre a Barra da Tijuca no jornal O Globo de agosto de 2003 a junho de 
2005. 
 
Além dos muros: narrativas do medo no cotidiano urbano 
O medo e a fala do crime não apenas produzem certos tipos de interpretações e explicações, 
habitualmente simplistas e estereotipadas, como também organizam a paisagem urbana e o espaço 
público, moldando o cenário para as interações sociais que adquirem novo sentido numa cidade 
que progressivamente vai se cercando de muros. A fala e o medo organizam as estratégias 
cotidianas de proteção e reação que tolhem os movimentos das pessoas e restringem seu universo 
de interações. Além disso, a fala do crime também ajuda a violência a proliferar ao legitimar 
reações privadas ou ilegais – como contratar guardas particulares ou apoiar esquadrões da morte 
ou justiceiros -, num contexto em que as instituições da ordem parecem falhar. (Caldeira, 2000, p. 
27) 
 
A violência faz parte da história da humanidade, não sendo, como sabemos, característica 
exclusiva da contemporaneidade. Ao longo dos milênios, os homens se agrediram uns aos outros 
alegando razões de diferentes ordens: instinto de sobrevivência, guerras religiosas, disputa pelo 
território, conflitos étnicos, entre muitas outras. Nos dias atuais, é chocante perceber que todo o 
avanço tecnológico e científico dos últimos séculos não livrou as pessoas das diversas violências 
alimentadas pelas sociedades. Na contemporaneidade, esse quadro se expressa pelo horror, tendo a 
mídia como um de seus principais articuladores. As agressões vêm dos lados mais díspares 
atingindo nossas vidas ou nossos objetos: assaltos, homicídios, vírus de computador, acidentes de 
trânsito. A cidade contemporânea é um permanente desafio, onde as inúmeras espirais de violência 
são implacavelmente representadas pelos meios de comunicação. Não há como não estar em 
contato com o medo. Ele é vivido na rua, no espaço público, ou na mídia; neste último caso, os 
requintes dos detalhes são jornalisticamente cobertos de maneira objetiva para que o cidadão possa 
acompanhar (lendo, vendo ou ouvindo) a próxima tragédia rapidamente.  Escolhemos, neste 
trabalho, a Barra da Tijuca como campo de estudos por ser o bairro que mais cresce no Rio de 
Janeiro e também por ser um bairro com o qual a mídia ocupa expressivo espaço tanto no 
jornalismo como na publicidade. Segundo o Instituto Pereira Passos (IPP), em 2020, a Região 
Administrativa da Barra da Tijuca (Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim, Joá, 
Itanhangá, Grumari e Barra da Tijuca) terá 507.520 habitantes. Hoje, são mais de 200 mil 
habitantes de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
As manifestações da violência no cotidiano urbano acontecem de diversas maneiras. Assaltos, 
acidentes de carro, furtos, tráfico de drogas, arrombamentos e fraudes são alguns dos assuntos 
recorrentes na leitura diária dos jornais. Esse repertório de agressões incrementa o medo das 

                                            
371 Segundo Morin, “assumir a relação dialógica entre razão e paixão significa guardar sempre a razão como 

luz, o quer dizer manter a pequena chama da consciência racional até a exaltação da paixão. É viver, sem jamais 
deixá-lo degradar, um jogo de yin e yang entre razão e paixão, que não somente as mantém uma à outra, mas onde a 
excrecência de uma estimula o crescimento da outra.” (2004, p. 153) 
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pessoas pelos espaços públicos da cidade e, ao mesmo tempo, constrói um imaginário de 
banalização da violência, no qual armas e quadrilhas são fortes elementos. Nem mesmo, as antigas 
brincadeiras de crianças que simulavam guerras entre bandidos e mocinhos mantêm os 
personagens de antes. Hoje, os jogos de rua são preferencialmente entre bandidos e bandidos e, 
quando há a presença do mocinho, ele não é mais o herói e, sim, o otário. A edição do Globo de 28 
de junho de 2005 exemplifica bem essa questão com a matéria “Meninos brincam de ser bandidos 
em acesso à Avenida Ayrton Senna”, na qual é narrada a história de crianças de cerca de oito anos 
que fingem atirar nos carros e fechar uma das pistas da famosa Avenida do bairro da Barra da 
Tijuca com armas de plástico e de madeira. A brincadeira reproduz os assaltos que acontecem com 
freqüência naquele ponto. O herói, nesse caso, é o transgressor, o fora-da-lei, personagem que 
exerce fascínio entre as crianças de algumas comunidades devido ao poder que desfrutam.   
Na mesma edição, na página 15, encontramos a reportagem “Confronto na Rocinha fecha a 
Lagoa-Barra”. A Lagoa-Barra é uma das principais vias de ligação entre a Barra da Tijuca e a 
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. No dia 27 de junho, devido ao conflito entre traficantes da 
Rocinha e do Morro do Vidigal, a Auto-Estrada ficou fechada à circulação nos dois sentidos 
durante dez minutos, causando transtornos de horas no trânsito da cidade. Um estudante de quinze 
anos morreu e três pessoas ficaram feridas em uma guerra que recomeçou, há mais de um ano, na 
Sexta-Feira Santa de 2004. O confronto teve a participação da polícia. Este episódio, comum a 
algumas grandes cidades da América do Sul, obteve página quase inteira no Globo, com fotos, 
mostrando o desespero daqueles que se mudaram para a Barra da Tijuca por acreditarem que 
estariam longe dos malefícios da cidade.  
Em um outro viés comunicacional, no caderno de classificados da mesma edição, é anunciado um 
condomínio fechado de casas em um dos lugares que compõem a Região Administrativa da Barra, 
a Vargem Grande. “Um novo estilo de viver” propõe o anúncio de 40 residências, com piscinas 
exclusivas, com “muito ar puro, muita natureza, muito verde, muita saúde e segurança total”. Ao 
longo da nossa pesquisa, temos encontrado quase diariamente anúncios com essa mesma 
argumentação (em geral as novas tecnologias de informação e de vigilância também fazem parte 
da proposta) no primeiro caderno do jornal, muitas vezes ao lado de matérias que apontam os 
problemas de segurança pública do bairro. Apontamos, a seguir, alguns outros exemplos. 
Na edição de 13/04/2003 lemos a publicidade do condomínio Fontana di Trevi. “Três quartos na 
Barra com qualidade de vida e segurança”, na de 22/11/2003 lê-se “Americas Park, o melhor 
ponto da Barra. Oportunidade de morar com qualidade de vida e investir com segurança”, em 
30/11/2003 “Le Parc Residential Resort. Total segurança” e em 20/03/2004 lê-se “Garanta seu 
lugar no paraíso. Barra Golden Green. Segurança total”. Paralelamente, na seção de notícias 
locais, estão presentes matérias que refutam essa idéia de “segurança total”, mostrando que apesar 
dos condomínios fechados, a Barra não está livre das situações de perigo da cidade do Rio de 
Janeiro. Violência entre moradores, prostituição e tráfico de drogas podem ser encontrados dentro 
dos muros dos condomínios do bairro: “Mais pancadaria em condomínio da Barra – ‘Penetra’ sai 
de festa com clavícula deslocada”, noticiava uma manchete em 05/04/2004, “Confusão em festa 
na Barra termina com cinco feridos a faca” dizia a edição de 30/03/2004 e em 21/09/2003 vemos 
publicada matéria com estatísticas sobre assaltos no Rio, cuja manchete foi “Barra agora apela 
para a segurança eletrônica – Bairro é o primeiro lugar em assaltos a residência”. Já em 
16/07/2003, lê-se “Prédio da Barra tinha dois bordéis – Polícia prende três supostos agenciadores 
em apartamento com 12 prostitutas”, em 25/07/2003 “Prostitutas detidas em condomínios na Barra 
– Três pessoas autuadas por exploração”, na edição de 26/10/2003 vemos “Jovens de classe média 
transformam seus apartamentos em ‘bocas-de-fumo’ – A polícia acredita que o tráfico no asfalto, 
especialmente na Barra, já atenda a 40% da demanda dos condomínios do bairro” e em 
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12/04/2003 “PF prende universitário por tráfico – Estudante distribuía drogas em faculdades e 
shoppings da Barra”. 
Simultaneamente, as promessas imobiliárias continuam, como vemos na edição do Globo de 
08/11/2003, “Bem-vindo à Península. A Barra está ganhando seu primeiro bairro ecológico. Um 
espaço privilegiado onde a natureza, na sua forma mais bela, foi totalmente preservada”. Isso 
ocorre enquanto o mesmo jornal noticia a situação precária das lagoas e das praias do bairro, em 
30/09/2003 “A Barra das duas mil palafitas – Ocupação irregular aumenta lixo na Lagoa da Tijuca 
a ponto de prejudicar dragagem” e em 23/11/2003, “Em defesa da Barra - Moradores cobram 
soluções para saneamento, segurança e transporte no bairro”. Na edição de 28 de junho de 2005, a 
mesma que abordou as crianças na Ayrton Senna e a interrupção da Auto-Estrada Lagoa Barra, 
constatamos, mais uma vez, uma outra questão que se transforma em problema exponencial no 
“paraíso”: o meio ambiente. “Programa de saneamento chega ao Bosque da Barra”. Apesar de ser 
um bairro jovem na história do Rio, a Barra é um dos lugares com mais problemas ambientais 
devido, sobretudo, ao não tratamento de esgoto na maioria de seus condomínios e com o pouco 
caso dos poderes públicos para resolver o problema que, a cada ano, fica, obviamente, mais grave. 
Com esses exemplos tentamos mostrar que a violência tão cultivada pela mídia brasileira, encontra 
no Rio de Janeiro, cidade sul-americana com enorme visibilidade internacional, um ambiente de 
grande produção de narrativas jornalísticas sobre o medo e o pânico. Daí, o desenvolvimento de 
bairros como a Barra da Tijuca que tentam negar os problemas da cidade. Mas, os transtornos 
urbanos vão além do território de cada metrópole por serem questões do país e do continente sul-
americano. Na verdade, muitas dessas questões são globalizadas. O Rio, por ser uma cidade-
referência, acaba sendo a vítima nesse panorama. Como vemos, as agressões sofridas não são 
características exclusivas do Rio de Janeiro, mas frutos de um modelo político falido, no qual a 
violência não se manifesta somente por roubos e assassinatos, mas também pelas agressões ao 
meio ambiente, pela falta de educação escolar para as crianças,  pelos assustadores índices de 
desemprego e pela corrupção degradante dos políticos eleitos pelo povo.   
 
Outras considerações 
 
Se acompanharmos a informação jornalística sobre as grandes cidades latino-americanas, 
observaremos o crescimento das notícias sobre insegurança e violência, decomposição do tecido 
social e privatização do espaço público para proteger o privado e o individual. Estudos como os 
de Miguel Angel Aguilar, no México, e Teresa Caldeira, em São Paulo, mostram como os 
imaginários dessas megalópoles vêm sendo modificados pelas novas formas de segregação e 
violência. (Canclini, 2003, p. 163) 
 
A violência urbana é um assunto que requer diversos tratamentos investigativos e científicos. 
Optamos pela mídia impressa para realizar estudos nessa temática, por acreditarmos que podemos 
contribuir com reflexões importantes às diferentes áreas da comunicação social. A escolha do 
bairro se baseia na mesma proposta. Na Barra da Tijuca, percebemos que os moradores vivem, no 
seu cotidiano, uma grande confusão simultânea de tempos e espaços, misturando as atividades de 
labor, estudo, recreação e ócio, entre outras, sempre à luz da proteção ao perigo. O bairro é 
concebido como um imenso arquipélago, no qual suas ilhas – os condomínios fechados, os 
shopping centers e os centros empresariais – são interligados por grandes avenidas projetadas para 
se passar em alta velocidade. Assim, a forma dos espaços deriva, como diria Sennett (1997, 
p.300), das vivências corporais específicas do povo ali instalado. O crescimento do número de 
clubes e academias de ginástica, inclusive dentro de universidades privadas, demonstra como o 
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habitante procura o lazer associado a ordens transnacionais de consumo da segurança. A 
promoção do entretenimento e da moradia combinados à proteção do corpo, neste caso, acaba 
sendo um dos mais fortes argumentos publicitários da contemporaneidade.  
Globalizada e envenenada pela estética Miami, a Barra da Tijuca é elencada por atividades 
diretamente ligadas ao consumo que ajudam a construir uma nova espécie de sujeito, mais do 
que nunca contaminado pelas supostas benesses do capital. Apesar da praia arrebatadora e das 
montanhas ainda existentes ao redor do bairro, seus moradores preferem a reclusão em grupos, 
exemplificando a noção de tribos urbanas que Michel Maffesoli sustenta há anos em suas obras. 
Em boates, academias, malls, pedaços quase privados de areia na praia ou nas áreas dos 
condomínios fechados, cidadãos pensam afirmar-se como seres autônomos que transitam entre 
as tribos que bem escolhem. A análise dos anúncios estudados corrobora essa idéia já que em 
todos encontramos as mesmas promessas de lazer protetor do corpo humano em relação aos 
males urbanos. Mas, como já dissemos, a realidade é cruelmente outra. A mídia tem 
exemplificado e influenciado esse panorama com inúmeros fatos nas páginas policiais, 
escancarando, nas duas últimas décadas, a falência do projeto de oferecer um bom nível de vida 
isolada e protegida dos horrores da violência na cidade do Rio de Janeiro. Do lado de fora dos 
muros, esses sintomas também são brutalmente evidenciados nas estatísticas de acidentes de 
trânsito, nos índices de roubos e furtos a carros e nos quilômetros de praia já assassinados pela 
poluição na Barra da Tijuca.   
Com a globalização, algumas cidades são assaltadas por códigos transnacionais, da ordem do 
consumo, que neutralizam suas variáveis culturais mais profundas, misturando-os ao imaginário 
local. O Rio de Janeiro é importante partícipe desse processo e tem na Barra da Tijuca um bairro 
emblemático. Neste sentido, a academia deve estabelecer discussões mais freqüentes sobre as 
novas propostas de lazer e de consumo enquanto fenômenos econômico e cultural das metrópoles, 
especialmente quando eles são articulados ao excesso de violência. Por esse motivo, neste artigo, a 
dor, o prazer, a liberdade e a arbitrariedade são temas constantes, apesar de parecerem 
contraditórias em um primeiro olhar.  
A partir da relação entre a comunicação e a cidade, analisamos as contradições entre as propostas 
publicitárias e as matérias jornalísticas para tentarmos compreender os mecanismos de defesa que 
o cidadão do Rio de Janeiro desenvolve ao tentar fugir da violência urbana em busca de liberdade 
e livre arbítrio no seu cotidiano. Paradoxalmente, esta liberdade se dá entre grades e muros, 
configurando-se, assim, uma nova espécie de adaptação do corpo humano em relação à cidade. É 
o caso do bairro da Barra da Tijuca, que, tentando reinventar o conceito de comunidade, oprime os 
moradores ao lazer territorializado. A dor é pública, devido à violência; já o prazer é privado, 
posto que só pode ser plenamente exercido se for longe do perigo, ou seja, da cidade aberta e 
pública. 
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Continuidade, pausa e movimento no tecido urbano 
A Cidade da Música na Barra da Tijuca – Rio de Janeiro 
 
Tania da Rocha Pittavi 

(CEAQ - Sorbonne / Atelier Christian de Portzamparc) 
 
Quando nos questionamos sobre o efeito da arquitetura sobre o ser humano, percebemos que 
durante seu percurso na cidade, ele é sensível às emoções que são conseqüência direta da sua 
relação com as formas do espaço. Ele nunca é indiferente ao lugar porque cada espaço, pela sua 
forma, propaga diferentes sentimentos. A imaginação daquele que visita passaria então tanto pela 
razão emocional como pela racional. O passeio na cidade ou no interior de um lugar, como 
veremos, é constituído de surpresas, ou de um sentimento de proteção, de angústia, ou de 
intimidade... 
Pois no percurso, a multiplicidade das formas introduz nuances no que poderia ser monótono. 
Quando passeamos, é o contraste das formas, sua pluralidade na unidade da cidade que nos dá 
prazer, que nos dá vontade de ir mais longe, que nos emociona. São as diferentes alturas e as 
formas das construções, as mudanças de luzes, as subidas e descidas das ladeiras que enriquecem 
o passeio. Vivemos uma “época em que à ótica (a visão do distante) própria do progressismo, se 
opõem o tátil (o tocar, o próximo) próprio ao localismo” 372. Vivemos num ambiente que 
valoriza a matéria. É uma das preocupações do arquiteto Christian de Portzamparc quando ele 
desenvolve uma arquitetura fragmentada, plural. Todas estas diferenças de forma, de vazio e de 
cheio, de luz e de sombra criam uma imagem única própria a cada cidade. 
É este retorno do tocar, do próximo que faz com que o lugar se torne ainda mais importante. Esta 
modificação epistemológica, do progressismo em localismo, também privilegia o universo 
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simbólico. Estamos face ao ato criador do ser humano; quando um arquiteto cria um espaço, ele 
transmite este universo aos outros que por sua vez vão se apropriar ou não dele, dando um sentido, 
interpretando-o. Fora sua matéria, toda arquitetura tem também sua parte de imaterial, e juntos 
formam uma paisagem cultural. E, os lugares de passagem são então, mais que uma simples 
mudança de espaço, pois todo trajeto tem seus momentos imprevisíveis. 
Alguns trajetos têm mais surpresas que outros. Para Wölfflin, por exemplo, a emoção transmitida 
por um edifício clássico é de ordem linear e a transmitida por um edifício barroco seria pictural. E 
Gilles Deleuze, vai falar da metáfora das dobras do barroco, que são dobras que nos transportam 
há um tempo espiralesco, há um tempo que se enrola nele mesmo, que é aquele que se alia a 
espaços compostos de nuances de luz e de inflexão da matéria. 
Mesmo um edifício que transmite uma emoção linear pode ter uma dimensão pictural, barroca, 
porque o visitante escolhe seu próprio caminho. Ele pode escolher vistas que saem da linearidade 
prevista pelo arquiteto. Isto se sente principalmente em lugares que não evocam uma finalidade 
em si, fechada, completa, mas em lugares que deixam uma abertura em sua concepção 
arquitetônica e por conseqüência, uma abertura à imaginação. Numerosos arquitetos 
compreenderam isto. As plantas das cidades perderam seu aspecto utópico voltado para o futuro 
para procurar soluções para o presente, olhando quais são os problemas que aparecem a cada dia. 
A planta da cidade pode ser comparada à rede do pescador, um elemento que devemos nos ocupar 
no cotidiano. Recosturamos os buracos da rede num mesmo espaço-tempo em que recosturamos o 
tecido urbano. Os dois devem ser conservados para que amanhã possamos pescar, para que 
amanhã possamos viver. E é nesta lógica que o tecido urbano é redesenhado, na penumbra de um 
tempo que se tornou fluido. Fluido porque sem fundações certas, empíricas. Assim, a concepção 
espacial religa seu aspecto aéreo, o da sua geometria, o do desenvolvimento da técnica, da luz, da 
razão ao seu aspecto terrestre, próximo ao destino, do envolvimento com o ser e o ambiente que 
lhe acolhem. Veremos aqui, o projeto da Cidade da Musica na Barra da Tijuca projetado pelo 
arquiteto Christian de Portzamparc como exemplo de costura (terrestre) e de ponto de referência 
(aéreo) em bairro que tem um tecido urbano composto principalmente de condomínios. 
Quando ainda jovem Christian de Portzamparc participou de uma pesquisa, realizada por uma 
equipe de sócio-psicólogos, arquitetos e urbanistas, dirigida por Jaqueline Palmade.373 Este 
estudo exploratório, procurava compreender a relação que existe entre os moradores e o espaço 
que eles habitam, varias questões sobre o espaço foram então abordadas. Os entrevistados 
deveriam pensar em um lugar que eles gostavam e em seguida descrevê-lo nos mínimos 
detalhes: como é na frente, atrás, em volta, um pouco mais longe, por onde é que entra... Assim 
pela interpretação dada pelos habitantes procurava-se compreender a subjetividade do lugar, o 
sentido que a forma transmitia. 
Este estudo realizado em cidades novas permitiu perceber, entre outras coisas, que para aqueles 
que moram em novos conjuntos residenciais [como também é o caso da Barra da Tijuca], o espaço 
reforça ou cria a alienação através da perca de identidade pessoal, do isolamento social e do 
sentimento de falta de sentido. Pois o morador, para compreender sua própria existência, para 
aproveitar seu espaço, se enraizar, deve poder interpretá-lo, dar-lhe sentido. O tecido urbano, 
quando bem estruturado, tem então o poder de desalienação. Pois, a cidade é como um labirinto 
que pode ora ser vivido na sua face escura, ora na iluminada. 
A Cidade da Musica é um bom exemplo de projeto que se envolve com o meio-ambiente e com a 
sociedade. Atualmente ele está em construção em um terreno que é fruto de um projeto moderno, 

                                            
373 Cf. PALMADE, J., LUGASSY, F. ET COUCHARD, F., La Dialectique du logement et de son 

environnement. 
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o plano piloto de Lúcio Costa (1969). Com princípios da época, que valorizavam, sobretudo, a 
razão, temos em seu projeto a ausência de quadras, o espaço é aberto, os edifícios, que deveriam 
ser altos para liberarem espaço público no solo, foram hoje substituídos por moradias fechadas, 
privadas. Ao longo da Avenida das Américas, temos condomínios, escritórios e centros 
comerciais, somente a paisagem natural foi respeitada. A sociedade brasileira transformou o que 
deveria ser público em privado. E é no grande eixo, deste sistema viário cruciforme, formado pelo 
cruzamento da Avenida das Américas com a Avenida Ayrton Senna, que a Cidade da Musica está 
sendo construída. 

Na época clássica compreendíamos a 
cidade quando percorríamos suas ruas, 
bordadas de casas ou de edifícios, 
delimitando ruas e formando quadras. 
Hoje, os condomínios privados da Barra 
dão origem a loteamentos que são como 
ilhas isoladas entre elas. Sem ruas no 
esquema tradicional, estes loteamentos de 
moradia e “lazer” que propõem segurança, 
não criam ruas nem pontos de referência. 
E sem eles, nos perdemos, neste caso a 
cidade arrisca se tornar um labirinto 
sombrio. 
Como diz Lima de Freitas, “na sua face 
escura o labirinto é, pois, infernal, 
confuso, desintegrador, caótico e sem 
número: sabiam-no os Maias que no seu 
calendário, onde deuses e números são 
uma e a mesma coisa, só às potências 
infernais não atribuíam número, ou data, 
relegando-as para os «cinco dias sem 
nome» do fim do ano. Mas na sua face 
luminosa (que é a mesma, mas 
iluminada), o labirinto aparece como um 
transformador, que revela ao iniciado a 
figura escondida do mundo, a matriz 
divina dos números, os ângulos – ou 
anjos – da sua geometria sagrada”.374 

Como sabemos, a construção do espaço está estreitamente ligada à cultura de quem o idealiza. 
No posfácio do livro “Arquitetura gótica e escolástica” de Erwin Panofsky, por exemplo, Pierre 
Bourdieu menciona o fato de que Panofsky mostra em seu discurso sobre as catedrais góticas e o 
individuo teológico, o fato de estabelecerem “a unidade da civilização do XIII° século”.375 
Panofsky mostra que a educação dos construtores de catedrais feita pelos monges gerou a forma 
e a estrutura da arquitetura gótica. 
Marcado profundamente pelo estudo citado sobre a relação entre o homem e o espaço em cidades 
novas, Christian de Portzamparc procurou na Barra, através da arquitetura, transmitir uma emoção 
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que tivesse sentido e que entrasse em diálogo com os moradores. Ele criou um edifício com 
expressividade própria, com uma história para contar. Ao contrario de muitos arquitetos da época 
moderna, ele deu uma grande importância ao terreno, pois cada lugar da cidade tem uma imagem 
própria, e se envolve com o meio-ambiente criando uma unidade espacial. Isso também fez com 
que a estética da arquitetura ultrapassasse teorias já prontas. 
Porém, para criar uma intervenção no tecido urbano, é preciso conhecer varias noções espaciais, 
pois é a forma que vai estruturar a percepção do mundo. Ela transmite emoção, ela qualifica o 
lugar. Hoje, quando caminhamos, nos deparamos com uma unidade (que é a cidade) formada por 
uma pluralidade (que são as diferentes arquiteturas). Sabemos que durante séculos, no Ocidente, 
o percurso urbano foi criado a partir de uma estética única. Na cidade clássica, a unidade espacial 
era transmitida por “modelos tipos” da arquitetura. Com a modernidade, a unidade estética se 
manteve através de uma forma espacial que respondia aos interesses da indústria. Tudo era 
unidade, tudo era baseado em uma estética homogênea. Um só deus, um só espaço. Hoje, a 
irregularidade é inevitável. Híbrido, o tecido urbano é composto pela variação de alturas entre as 
construções, pela diversidade das formas, pela alteração da luminosidade... Tudo se tornou plural 
e irregular, vários deuses inspiram diferentes espaços. Mais do que nunca, para intervir no tecido 
urbano, é preciso conhecer o papel das diferentes formas que formam as cidades. Segundo Kevin 
Lynch,376 as formas físicas da cidade podem ser classificadas seguindo cinco tipos de elementos 
principais que juntos vão compor a cidade. 

O primeiro seria as vias, que são espaços por onde o morador se locomove e 
observa a cidade. Estas vias podem ser ruas, passagens, becos, e até mesmo 
rios. Elas são importantes na cidade, pois mantendo uma continuidade e uma 
direção, é através delas que olhamos os outros elementos da cidade que estão 
dispostos ao longo delas. 

O segundo elemento seria os limites, que são fronteiras, eles também 
podem ser rios, ou estradas de ferro, isto depende da nossa relação com eles, 
podem também ser edifícios, muros... Os limites, diferentemente das vias 
são referências laterais. Podem ora ser uma barreira que isola uma zona 
da outra, ora um elemento de costura, linhas contínuas que se unem e que 
ligam uma região à outra. Os limites ajudam a organizar, a unir zonas, como no caso das cidades 
cercadas de água ou por um muro. 

Depois vêm os bairros, onde podemos penetrar também pelo pensamento, 
imaginando seu caráter particular. Quando estamos num bairro, o 
identificamos pela sua imagem, pelas suas ruas, e quando estamos fora, 
podemos utilizá-lo como referência. As vias e os limites que acabamos de 
descrever, e, como veremos em breve, os nós e os pontos de referência, não 
existem isoladamente, juntos, eles constituem o bairro. 

Os nós que são pontos focais, são os lugares estratégicos da cidade, é a 
partir deles que o observador passeia. Podem ser pontos de junção entre 
pessoas, praças, pontos de ônibus, cruzamentos. Os nós são pontos de 
encontro pelo fato de terem uma concentração de funções ou de certos 
caracteres físicos, como por exemplo, um abrigo na rua, um 
vendedor de sanduíches ou uma praça fechada. Alguns destes nós 
resumem um bairro, neste caso eles são um símbolo, podemos chamá-los de centros. Como diz 

                                            
376 Cf. LYNCH, K., L’Image de la Cité. 
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Lynch, os pontos de junção e de concentração, são mais percebidos quando suas fronteiras são 
nítidas. E, se eles possuem uma forma, eles se tornam inesquecíveis. 

E para terminar, como quinto elemento, ele fala dos pontos de referência que são 
diferentes dos nós, pois o observador não penetra obrigatoriamente neles, são 
prédios, estátuas, monumentos, montanhas... 
Consciente de que “as imagens que têm mais valor são aquelas que estão mais 
próximas de um campo forte e total; que são densas, rígidas e estouradas; que 
utilizam todos os tipos de elementos e todas as características da forma,”377 
Christian de Portzamparc procurou criar um ponto forte na Barra. Para isto, ele 

utilizou as qualidades da forma, procurando equilibrar o percurso, as surpresas, ligando as 
experiências de percepção durante o caminhar. 

 
 
Isto fez com que ele criasse no interior da Cidade da Música, 
trajetos através do que ele chama “tijolo perfurado”. “Cavando”, 
ele criou um diálogo entre o interior e o exterior. Os espaços 
cavados formaram as vias e os cruzamentos que se tornarão, 
quando serão habitados, lugares de encontro. Os muros do edificio 
são como folhas que se enrolam e que nos envolvem. Nas folhas, 

uma linha ativa. Dentro delas, a curva. A inflexão é capital, ela cria dinamismo. “Moramos 
envolta da curva, dentro ou fora, onde o dentro se torna fora e o fora dentro”.378 O espaço 
habitado entre as formas curvas forma a rua musical. 
Ele procurou com as folhas, criar fachadas leves. No terreno elas parecem velas de um barco ao 
vento. As formas da Cidade da Musica se envolvem com o ambiente que a rodeia e cria um 
símbolo público para o bairro. 
Christian de Portzamparc diz que “o Rio tradicional é excepcionalmente mimado pela natureza 
em todos seus atraentes bairros, mas que neste novo Rio-Oeste da Barra da Tijuca a paisagem se 
afasta, as montanhas se distanciam e o longo planalto não oferece eventos nem surpresas. 
Perdemos esta linha única desenhada pela dança tão particular, que é ao mesmo tempo sincopada 
e langorosa, que duvida e que depois aceita que a estrutura geológica se imprima nas montanhas, 
com elas a potência e a graça parecem proteger a cidade.” 379 
A Cidade da Música é então uma habitação aberta ao público. A diversidade dos lugares que 
fazem parte do programa é perceptível e o terraço a dez metros de altura, que permite o visitante 
de aceder a todos os espaços, faz a união entre todos eles. Os limites das ruelas desta enorme 
varanda coberta são formados pelas paredes côncavas das salas. Como explica Christian de 
Portzamparc, “as linhas das montanhas foram interiorizadas, postas em abismo. Trata-se do 
arquétipo brasileiro da varanda que aqui é gigante. Sob o teto, os volumes dos lugares da música, 
da dança, do cinema se dividem e se abrem entre eles, para darem passagem à luz e ao 
movimento. [...] Somente um evento bastante físico, sobre o qual teríamos vontade de subir 
poderia responder à grandeza desta Baixada.” 380 Temos ao mesmo tempo o aspecto aéreo e 
terrestre, que tocam o consciente e o inconsciente do visitante. 
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Bertrand Beau, chefe do projeto que também escreveu o programa, explica que quando descemos 
a Avenida Ayrton Senna, nos deparamos com a fachada Norte, que é estática, que mostra que 
chegamos, ela não é somente um ponto de referência mas também um limite para quem chega por 
esta via. Com maiores aberturas do que na fachada Sul, a fachada Norte mostra seu interior 
convidando aquele que passeia a visitá-la. Enquanto que, quando passamos pela Avenida das 
Américas, a fachada Sul é dinâmica. Como velas de um barco ao vento, o movimento da fachada 
está em osmose com o dos veículos que passam pela avenida. Neste nó, a Cidade da Música não 
somente se envolve com os moradores e com o seu meio-ambiente, caracterizando o bairro, como 
também o estrutura. 
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Figura 10: Cidade da Música. Fachada Sul. Fonte: Atelier Christian de Portzamparc. 
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Das exposições universais aos jogos Pan-Americanos de 2007: os envolventes 
legados arquitetônicos dos megaeventos. 
Vânia Oliveira Fortuna381 (UERJ) 
Introdução 
 Os eventos fazem parte da história da humanidade. Quando revisitamos os mais remotos 
ajuntamentos sociais percebemos a importância do espetáculo na vida das pessoas. Em Atenas, 
séculos antes da era cristã, a grande praça central da cidade surgia como palco dos principais 
eventos artísticos, políticos, religiosos e esportivos. Nasciam os jogos públicos (com disputa de 
disco, pugilismo, corridas, entre outras). Os espaços urbanos começavam a ser delineados. Com 
a construção de teatros e de outros equipamentos arquitetônicos que passaram a abrigar tais 
espetáculos, notadamente percebemos, já na Grécia Antiga, a arquitetura e a cidade se 
movimentando em função dos eventos. Em Roma, os jogos também tinham papel importante e 
faziam parte das celebrações, que aconteciam em praça pública, teatros e circos. Na Idade Média, 
os olhos da sociedade se voltam para Paris. Gradativamente os espaços abertos foram tomados 
pelos festivais, rituais cívicos e cerimônias religiosas. As celebrações populares usavam a 
liberdade como arma para vencer as dominações. Nessas festividades o povo se reconhecia numa 
nova vida. No corpo coletivo, o corpo individual se libertava. No Renascimento e na 
Modernidade, a religião ainda era a tônica dos grandes eventos, mas no século XIX as 
exposições que reuniam as novas técnicas da indústria capitalista começaram a atrair multidões.  
 No início do século XX, as pessoas se reuniam em volta do rádio para ouvir os 
acontecimentos. Anos mais tarde a televisão entra em nossas vidas para ficar. Esses meios de 
comunicação estimularam o interesse do público pelos grandes eventos. A visibilidade foi 
determinante para o constante aperfeiçoamento de suas produções. Novas tecnologias surgem a 
cada dia e toda essa dinâmica se traduz em inúmeras possibilidades de midiatização dos 
megaeventos. 
Fenômeno de comunicação, os megaeventos habitam o imaginário urbano, marcam a memória 
do lugar, alteram o status quo da cidade e atuam sobremaneira na vida cotidiana, criando e 
alimentando uma importante rede de comunicação urbana. A cidade, a população, o trânsito, a 
arquitetura, a saúde, a segurança pública – todos os aspectos da vida urbana podem se modificar 
e se movimentar em função de um megaevento. Empregos temporários são gerados, novos focos 
turísticos são explorados, novas estratégias de organização dos serviços públicos são oferecidas. 
Toda essa transformação tem, muitas vezes, uma vida curta, mas em alguns casos as mudanças 
são incorporadas à estrutura cotidiana da cidade e da população, como verificamos nas 
Exposições Universais, evento que marcou a Modernidade, e os Jogos Pan-Americanos de 2007, 
o megaevento que se inscreveu na história do Rio de Janeiro, especialmente por seus legados 
arquitetônicos. 
 
Exposições Universais: espetáculo signo da Modernidade 

 
Penso nas raças convivendo nos outdoors da Benetton; nas melodias 
flamencas, italianas, inglesas e de sociedades não-européias que 
“superam” suas diferenças locais nas turnês dos três tenores; nas 
exposições universais, nos espetáculos olímpicos e nas festas esportivas 

                                            
381 Trabalho apresentado no fórum Terreno e Arquitetura, uma simbiose entre o ser e o mundo –  evento 

componente do XV Ciclo de Estudos sobre o imaginário – Congresso internacional.  
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que “irmanam os povos” e oferecem ao mundo versões simplificadas do 
diverso e do múltipo (CANCLINI, 2003, p.184). 

As narrativas de Walter Benjamin (1892 – 1940) sobre a Paris do século XIX, as 
transformações na indústria cultural, a observação da banalidade do cotidiano, enfim, a tentativa 
de atribuir significado a cada fragmento cultural urbano, é importante para os estudos de 
qualquer metrópole contemporânea e da comunicação produzida nos seus espaços. Canevacci 
considera o filósofo alemão 

O narrador de cidades, o primeiro antropólogo “espontâneo” da condição 
urbana ou, como mais eficazmente poderíamos dizer em inglês, 
construindo um neologismo ligado à palavra original (storyteller = 
narrador) – o cityteller. Por isso o debate sobre antropologia 
contemporânea recomeça tão frequentemente com ele. (2004, p.106) 
 

Nascida do desejo de divertir as classes operárias, a primeira Exposição Nacional da Indústria, 
precursora das Exposições Universais, aconteceu em 1798, em Paris. A idéia inicial era 
organizar uma festa popular em comemoração à Proclamação da República Francesa. Como 
entretenimento, algumas pessoas da organização do evento sugeriram pau de sebo e outros jogos, 
até que alguém sugeriu acrescentar uma exposição de quadros. Era a inspiração para esta festa 
popular promover o encontro do público com as artes plásticas. O proletariado conheceu uma 
exposição que privilegiou os hábitos populares. A seda, o cetim e a renda foram substituídos por 
tecidos de uso doméstico.  
Esse evento deu origem às exposições públicas dos produtos da indústria francesa em 1801 e 
1802, no Louvre, em 1806 nos Invalides, em 1834, 1839, 1844 na Place de la Concorde e nos 
Champs-Elysées. Segundo Benjamin, a exposição de 1801 também queria reunir os produtos 
industriais e as artes plásticas, mas os artistas se negaram a expor suas obras juntamente com os 
produtos industriais. 

A primeira Exposição Internacional da indústria, do comércio e das artes – a primeira 
Exposição Universal – realizou-se em Londres, em 1851, reunindo as novidades do sistema de 
produção resultantes das novas técnicas, sejam elas maquinários ou produtos de consumo de 
massa.  
Em 1850, o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, coordenou a organização da exposição, 
começando pela construção do local do evento. Em curto prazo, milhões de dólares foram 
disponibilizados para o projeto que imprimiria novos rumos à arquitetura. Projetado por Joseph 
Paxton, um arquiteto e paisagista bastante conhecido à época, o Palácio de Cristal foi construído 
no parque mais importante de Londres, o Hyde Park. Utilizando elementos de ferro, madeira e 
vidro pré-fabricados, esta inovação da construção civil permitiu que a montagem fosse feita no 
local, podendo, mais tarde, ser remontada em local diferente. Surge um novo conceito de pré-
fabricação que se tornaria mais tarde uma tendência mundial. Após a exposição o Palácio de 
Cristal foi remontado no Sydenham Hill, onde permaneceu até ser destruído por um incêndio, em 
1936.  

O luxuoso espaço, composto por gigantescos pavilhões, abrigava quadros, esculturas, 
monumentos de bronze, estátuas de mármore e chafarizes juntamente com as máquinas de fiar, 
de fazer renda, de fabricar envelopes, teares a vapor, bombas centrífugas e locomotivas em 
miniatura.  

O olhar melancólico de Benjamin, fruto de um momento delicado de sua vida: judeu, 
militante intelectual progressista, vítima do nazi-facismo, percebeu os meandros culturais e 
comunicacionais das exposições, mas criticou sua idealização em função do interesse capitalista. 
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O filósofo entendeu esses grandes eventos como “centros de peregrinação ao fetiche mercadoria” 
(2006, p.57) onde as pessoas se alienavam ao contemplar o espetáculo da indústria capitalista, 
mas seu olhar provocante admitia que as Exposições Universais promoveram o encontro da 
multidão com a arte. 

Benjamin percebeu que o novo cenário estava montado para o homem moderno ocupar 
o seu lugar. Esse homem movido pelo frenesi de uma nova época circulava acelerado esperando 
a festa cujo espetáculo era as técnicas industriais.  

Paris realizou sua primeira Exposição Universal em 1855, no Champs de Mars. A Europa se 
encontra novamente para compartilhar as inovações da técnica industrial e das artes plásticas. 
Para Benjamin, o sucesso dessas exposições foi confirmado, entre outras coisas, pelo número de 
expositores nesse evento: 80.000; a de Londres, em 1851, foram 14.837. Mais uma vez o 
espetáculo começou pela arquitetura ao projetar o Palácio da Indústria. A construção utilizou 
novos materiais como pedra, ferro e zinco. Os custos atingiram 11 milhões de francos. Seis 
pavilhões tinham os seus espaços internos iluminados por enormes tetos de vidro. As pinturas em 
vidro que ornamentavam o palácio retratavam pessoas em tamanho natural. 

Os corpos se integravam ao espetáculo, que aguçava os seus sentidos. Os olhos se 
ofuscavam diante das locomotivas expostas nos salões, os ouvidos ficavam surdos pelo barulho 
das máquinas que fiavam a lã, batiam o grão, extraíam carvão e fabricavam chocolate. Cores, 
luzes, sons e aromas, tudo foi pensado e montado para seduzir o visitante e despertar o desejo 
por um novo mundo.   

Essa exposição confirmou o desenvolvimento dos meios de produção e como a de 
Londres, em 1851, também produziu novas sensibilidades que permitiram aos homens novos 
olhares sobre o mundo. 

Percebemos uma fusão do espetáculo com os espaços e com os corpos, cujos sentidos se 
excitavam pelo áudio-visual e pelo gigantismo dos pavilhões. Este cenário nos remete aos 
estudos de Maffesoli sobre o orgiasmo, um olhar audacioso das relações festivas e da 
teatralidade cotidiana.  

Ao fazer a mímica da desordem e do caos por meio da confusão dos 
corpos, o mistério dionisíaco funda periodicamente uma nova ordem e, 
assim, sublinha também a preeminência do coletivo em relação ao 
individualismo, bem como em relação ao seu correlato racional, que é o 
social. (1985, p.21) 

 
 Uma nova ordem surge da desordem característica da efervescência que pulsa nos 
momentos orgiásticos. Esses fenômenos representados por Dionísio, Deus do vinho e do sexo, 
são analisados por Maffesoli, que toma como base os excessos, verdadeiras aberrações, 
desenvolvidos nas festas populares e no carnaval da Idade Média. É o que Bakhtin chama de 
realismo grotesco, uma concepção estética de vida marcada pela cultura cômica popular. O 
grotesco era representado nos rituais pelas ações banais cotidianas como beber, comer, falar 
palavrões e fazer sexo, por exemplo, parodiadas pela marca do exagero. Era a oportunidade que 
o povo tinha para vivenciar intensamente prazeres que fora dos momentos festivos deviam ser 
moderados. 
 A desordem promovida pelas celebrações populares nos aproxima da circularidade 
sugerida por Morin, envolvendo ordem – desordem – interações – organização. Para o autor, 
“grandes tipos de interação permitem, no centro da desordem da agitação, o surgimento de uma 
ordem física na e pela formação de organizações” (2007, p.31). As interações e sua 
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multiplicidade de sentidos podem confundir e até dispersar uma determinada ordem, mas 
rapidamente se unem e se reorganizam. Faz parte da dinâmica do conflito. 
 Maffesoli analisa sociologicamente o orgiasmo social como uma prática essencial à 
socialidade, termo que ele defende como experiências vividas em coletividades libertas das 
algemas do social, representado por uma vida oprimida pelo controle social. Para o autor, o 
orgiasmo “é uma ‘forma’ que permite compreender uma multiplicidade de situações que, por 
estarem menos delimitadas, escapam em grande parte à injunção moral” (Op. Cit., p.24). Ele 
dissolve as diferenças, integra o corpo a um todo, seja pelo amor, seja pela dor. Isso nos sugere o 
homem moderno se integrando ao espetáculo das Exposições Universais. Inserido no cotidiano, 
o orgiasmo relativiza a ordem que se impõe e permite que as paixões circulem e que a vida seja 
recriada a cada dia. É a teatralidade cotidiana, uma forma de resistência cultural que transcende 
aos interesses político, econômico e social.  
 Apesar de Maffesoli acreditar que a euforia produtiva do século XIX tentou domesticar 
os costumes e pacificar os corpos, Dionísio, adormecido temporariamente, estava prestes a 
despertar – é o que o autor chama de centralidade subterrânea. O orgiasmo social, quando menos 
se espera, floresce e cria possibilidades. Para o autor, esse século encerra  

Uma multiplicidade de atitudes dionisíacas (romantismo, intimismo), que 
podem ser consideradas ‘pedras fundamentais’ de fonômenos que 
esboçam ou se desenvolvem em nossos dias (...) foi analisado como 
sendo o século da domesticação das paixões, do higienismo realizado. 
Isto é inegável; entretanto não seria possível, ao mesmo tempo, negar a 
existência de importantes fenômenos de resistência que, embora 
discretos, não deixaram de ser eficazes. (Ibid., p.166) 

 
 O orgiasmo nos ajuda a perceber as brechas que a vida cotidiana encontra para resistir às 
coerções político-econômicas. Valorizar os atos mais triviais do dia-a-dia é o que Maffesoli, 
citando Benjamin, chama de “interesse do presente” (Ibid., p.129), consciência de que ações 
efêmeras como namorar, comer, beber, conversar com um estranho na rua devem ser praticadas 
com intensidade no aqui e agora porque não sabemos se teremos outra oportunidade daqui a 
pouco. Nesse cenário de resistência também se enquadram as festas populares, o carnaval ou até 
mesmo pequenos rituais diários como uma festa familiar, momentos de inversão social que 
reafirmam as relações em sociedade. 

As narrativas de Benjamin sobre a Paris do século XIX, seu olhar sobre a Modernidade, 
ora melancólico, ora entusiasmado, foram a nossa inspiração para a análise das Exposições 
Universais, que continuaram a deixar seus legados arquitetônicos pela cidade. Em 1889, esse 
grande evento foi realizado para comemorar o centenário da Revolução Francesa. Inscreve-se no 
cenário urbano francês a Torre Eiffel, um dos principais ícones turísticos de Paris e recentemente 
candidata às sete novas maravilhas do mundo moderno. 

O Rio de Janeiro também tem marcas no seu espaço urbano deixadas por um grande 
evento. No início do século XX, o orgulho de sentir-se inserido no mundo moderno incentivou a 
cidade a produzir a primeira Exposição Universal do Brasil, em 1922, para comemorar o 
centenário da independência. O evento deixou legados arquitetônicos importantes como o prédio 
da Academia Brasileira de Letras, o Hotel Glória e o Hotel Copacabana Palace, que se firmaria 
no imaginário urbano e se tornaria uma das construções mais representativas do Rio. 

Ao longo dos anos, as cidades perceberam que sediar um evento de grande porte pode 
significar uma reestruturação urbana, pois sua realização alavanca investimentos e cria 
oportunidades que solidificam a imagem da cidade no competitivo cenário mundial. As disputas 
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entre as metrópoles estão cada vez mais acirradas. O Rio de Janeiro, por sua vez, é um dos 
principais palcos de megaeventos de todo o mundo. E ao sediar os Jogos Pan-Americanos de 
2007, se inscreveu definitivamente nesse cenário. 

 
Jogos Pan-Americanos de 2007: uma metamorfose no Rio de Janeiro 

 
As megalópoles são povoadas por mensagens em todos os seus recantos 
(...) É o mundo da autoridade da comunicação e da transfiguração do 
político – dois campos que se entrecruzam tanto nos espaços físicos 
quanto nos virtuais. No entanto, a ambivalência das comunhões 
comunitárias pós-modernas, em que o lugar faz o elo, pode abrigar 
manifestações das mais diversas ordens em nome do prazer ou da dor, 
como nos grandes eventos artísticos, esportivos, político-partidários e 
mesmo religiosos (FREITAS E NACIF, 2005, p.7). 

 

 Revéillon, carnaval, campeonatos esportivos, shows musicais, feiras, congressos. A lista 
seria grande para ilustrar os diferentes tamanhos, temas e formas de eventos que o Rio de Janeiro 
recebe todos os anos. A cidade é considerada um dos mais importantes palcos de eventos de 
grande porte de todo o mundo – a segunda do país e a quinta das Américas que mais recebe 
eventos internacionais382.  

 Atualmente a violência urbana é uma das primeiras características lembradas por 
turistas. Entretanto, a cidade lidera amplamente a lista das principais cidades brasileiras visitadas 
por turistas estrangeiros, com uma média de 40% de preferência nos últimos anos. Em 2007, 
aproximadamente dois milhões de pessoas participaram do réveillon no Rio de Janeiro, cuja 
maior concentração (como em todos os anos) foi na praia de Copacabana. A cidade recebeu 600 
mil turistas que geraram receita de US$ 435 milhões. A taxa de ocupação hoteleira foi de 93%383. 
Anualmente o evento oferece em suas praias um espetáculo de queima de fogos que encanta a 
todos que renovam suas esperanças no ano que se inicia.  

O carnaval carioca em 2008 recebeu cerca de 700 mil turistas que deixaram na cidade perto de 
US$ 500 milhões. A rede hoteleira comemorou a ocupação de 82,89%. Esse evento foi 
responsável pela geração de, aproximadamente, 850 mil postos de trabalho direto e indireto384. 
Independente do réveillon e do carnaval, os eventos de negócios também estão atraindo turistas 
durante todo o ano. As viagens corporativas representam 54,68% das visitas, um aumento de 
13,45%.385 Essa atmosfera favorável à recepção de grandes eventos foi consolidada com os Jogos 
Pan-Americanos de 2007, considerado o maior evento realizado no Brasil desde 1963, quando 
houve o Pan em São Paulo. 
Além da reforma no Maracanã e em outros complexos esportivos, as construções mais 
expressivas foram o Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), com capacidade para 45 mil 
espectadores e possibilidade de expansão de 80 mil, a Arena Olímpica do Rio, o Parque 
Aquático Maria Lenk e o Velódromo da Barra, a maior pista de ciclismo da América Latina. A 

                                            
382 Informação fornecida por Jeanine Pires, presidente da Embratur, em artigo veiculado no jornal O Globo 

em 25 de julho de 2008. 
383 http://www.governo.rj.gov.br e http://www.rio.rj.gov.br  (pesquisa em 05/06/2008). 
384 http://www.governo.rj.gov.br e http://www.rio.rj.gov.br  (pesquisa em 05/06/2008). 
385 Pesquisa da Fecomércio-RJ veiculada no jornal O Globo em 31 de agosto de 2008. 
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população e os turistas lotaram esses locais e as ruas, desfrutando de uma sociabilidade 
desenvolvida especialmente em momentos festivos cujo “caráter é determinado por qualidades 
pessoais tais como amabilidade, refinamento, cordialidade e muitas outras fontes de atração” 
(SIMMEL, 1983, p.170). Podemos afirmar que seu alvo é a confraternização - é o sucesso do 
momento sociável. Sob o mesmo viés, Maffesoli chama esse momento sociável de lógica da 
fusão. O autor afirma que se de um lado está o social, que tem estratégia e finalidade próprias, do 
outro está a fusão da comunidade, “a massa em que se cristalizam as agregações de toda ordem, 
tênues, efêmeras, de contornos indefinidos” (2006, p.127). 
 O ambiente pacífico manifestado pelo clima de festa conjugado às estratégias de 
segurança pública reduziram em 60% o índice de criminalidade no mês de julho de 2007. O 
megaevento deixou para essa área R$ 400 milhões em equipamentos, aproximadamente, como 
1.768 veículos novos, um investimento de R$ 100 milhões e 800 câmeras que custaram R$ 161 
milhões. A organização dos Jogos Pan-Americanos foi considerada, de uma maneira geral, bem-
sucedida, alavancando para o Brasil a confirmação de país-sede da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014. A notícia foi comemorada por brasileiros e governantes, mas o presidente Lula 
reconhece que grandes desafios estão por vir, sobretudo no transporte. Ainda sob o efeito Pan, o 
Rio de Janeiro está entre as quatro finalistas para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. A cidade 
deverá apresentar um projeto para a redução substancial da violência urbana, dos problemas com 
transporte e meio ambiente, além de melhorias na infra-estrutura hoteleira.  

 Investigar megaeventos nos leva a pensar a cidade e a sociabilidade que pulsa nesses 
momentos festivos. Percebemos que apesar da rápida e fácil comunicação através das máquinas, 
as pessoas continuam querendo se encontrar para rir, dançar, torcer, chorar. Essas emoções têm 
mais sabor se experimentadas com o outro face a face, ainda mais se estimuladas pelo espetáculo 
e pelo ambiente que as une. Nesse sentido, observar as transformações urbanas que os grandes 
eventos provocam na cidade é fundamental para o seu estudo, pois é ela  o cenário  mutante 
desse fenômeno de comunicação. 
 

Considerações finais 
 
 Estudar megaeventos contemporâneos realizados em metrópoles é um desafio que nos 
seduz. Acreditamos na relevância das pesquisas sobre esse tipo de intervenção que altera 
sobremaneira o cotidiano da população e da cidade onde são realizados, estabelecendo uma 
rede de comunicação urbana criada especialmente para esse momento.  
 Através das narrativas de Benjamin, que atribui significado a cada fragmento cultural 
urbano, tão importante para os estudos de qualquer metrópole contemporânea, revisitamos as 
duas primeiras Exposições Universais, realizadas no século XIX. Percebemos que esses eventos 
de grande porte, idealizados para contemplar as novas técnicas industriais e reafirmar o poder 
do capitalismo, transformaram-se numa grande celebração popular que possibilitou, entre tantas 
outras coisas, o encontro da multidão com as artes plásticas. Os espaços urbanos de Londres e 
Paris receberam construções especialmente encomendadas para abrigar esses eventos. O 
espetáculo das exposições começava pela arquitetura. Os Palácios de Cristal (1851) e da 
Indústria (1855), construídos com novos materiais, como pedra, ferro e zinco, tinham os seus 
espaços internos iluminados por enormes tetos de vidro. O cenário estava montado para 
envolver um novo homem: o homem moderno, que freneticamente circulava em meio às 
máquinas e as artes com uma nova visão de mundo. Toda essa atmosfera que integrava o 
homem e o espaço ao espetáculo da Modernidade, promovia uma sociabilidade muita própria 
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de momentos festivos, oportunidade em que as diferenças são superadas. O objetivo individual 
cede lugar ao objetivo da coletividade, que é a confraternização. 
 Ao longo dos anos, as metrópoles perceberam que sediar megaeventos significa uma 
boa oportunidade para concretizar reestruturações urbanas, intervenções que ajudam a 
solidificar a imagem da cidade no cenário mundial. O Rio de Janeiro já se inscreve nesse 
contexto como a quinta cidade das Américas a sediar eventos internacionais. Em 2007, o Rio 
sediou os Jogos Pan-Americanos. Mais uma vez o espetáculo começava pela arquitetura. 
Antigos equipamentos esportivos foram reformados, como o Maracanã, um dos ícones 
turísticos do Rio de Janeiro, assim como outros foram construídos.  Por quase um mês uma 
nova cidade se apresentava. Entre tantas estratégias criadas especialmente para o evento, a 
segurança pública chama a atenção. A cidade ficou mais segura. O índice de criminalidade foi 
reduzido em 60%. A população e os visitantes lotaram os locais de competição e as ruas, 
produzindo um espetáculo à parte: o da união entre os povos de diferentes países. O imaginário 
urbano trabalha com o desejo de que todo dia fosse dia de um megaevento.  
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A arquitetura do medo: um estudo sobre Barra da Tijuca e a prática do não 
encontro. 386 
Mônica C. P. Sousa387 (UERJ) 

 
“A cidade, grande cemitério do reino animal, fechou-se asséptica sobre as últimas carniças 
enterradas com as últimas pulgas e os últimos micróbios. O homem finalmente havia 
restabelecido a ordem do mundo que ele próprio transtornara: não existia nenhuma outra espécie 
viva para recolocá-lo em dúvida. Como recordação do que era fauna, a biblioteca de Teodora 
conservaria em suas estantes os tomos de Buffon e de Lineu”. (Calvino, 2003). 
Introdução 

 Estar entre o bem e o mal da sociedade são concepções que, além de subjetivas, invocam 
escolhas de posicionamento. O grande mérito, e daí a dificuldade de polarizar a sociedade, seria 
saber com precisão o que pressupõe estar em um ou noutro. E é esse um dos grandes 
questionamentos da contemporaneidade. A cidade é pulsante, um emaranhado de misturas, de 
cores, de formas e de saberes. Restringir seu conceito a termos como bom ou ruim, lado do bem 
e lado do mal é limitar sua característica primordial de abarcar o múltiplo e ser concebida como 
tal justamente pela incompatibilidade. Na contemporaneidade, sem nos ater aos conceitos 
divergentes de moderno e pós-moderno, temos um outro jeito de experimentar a cidade e o 
diferente que nos esbarram nas calçadas, nos transportes coletivos ou no trânsito, mesmo que 
com a janela como limite. É feita e concebida pela mistura, pelo diferente e, muitas vezes, por 
aquilo que se quer excluir e que fica relegado à exclusão. São esses “detritos” das grandes 
cidades que os novos espaços urbanos afugentam para além dos muros.  

Para Ítalo Calvino (2003) todas as cidades são parte de uma mesma cidade. 
Caracterizá-las e defini-las depende das lembranças de cada viajante e dos detalhes que a 
diferenciam. Os monumentos, as construções e os emblemas estão presentes em todas elas. 
Sejam as estátuas, que réplicas, invocam o espírito de outras metrópoles sejam as modas das 
mulheres que se repetem pelas estações do ano. Pensar a cidade do Rio de Janeiro é encontrá-la 
em diferentes aspectos em muitas outras metrópoles do mundo, o que Bauman (apud Canclini, 
2003, 153) definiu como “habitats de significados” -  ofertas de diferentes espécies provenientes 
das mais diferentes culturas além do seu próprio.  

 
O medo além das portas e muros 
 A falta de conhecimento prévio! Mesmo lacônica, a frase nos faz compreender o conceito 
de medo definido por Baumam (2008). Para ele, o medo é a falta de motivos claros, algo sem 
endereço nem explicação visível. É o escuro da idade das trevas – que se prolonga na 
contemporaneidade com novas características. É a dúvida do que se vai encontrar, daquilo que 
está à espreita (ou apenas é a sensação de que há algo latente); “medo é o nome que damos a 
nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que dever ser feito – do que pode e do que não 
pode – para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance” (idem,8).  

                                            
386 Trabalho apresentado no fórum Terreno e Arquitetura, uma simbiose entre o ser e o mundo –  evento 
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 656

 Utilizando o conceito de contemporaneidade - como o que ainda guarda resquícios do 
tradicional - podemos pensar o medo na sociedade contemporânea, a partir das idéias de Giddens 
(1997). Segundo ele, o “fim” das estruturas fundamentadas na tradição resulta em uma infinidade 
de possibilidades que gera insegurança, ao mesmo tempo em que produz o sentimento de 
vulnerabilidade descrito por Bauman. As probabilidades nos colocam em posição de supor o 
futuro, entretanto, ao tentarmos colonizar o futuro, o que conseguimos é uma maior frustração na 
incerteza daquilo que vamos encontrar.  

O autor compara sua própria concepção de estranho com a de Simmel (1983). Enquanto 
para este o estranho é aquele que, além de pertencer ao mundo desconhecido, permanece e 
obriga a uma tomada de decisão quanto à sua aceitação ou não como alguém do grupo; Giddens 
acredita que o estranho é aquele que não é familiar, que não é “estruturado pelas tradições com 
que a coletividade se identifica”. (Idem, 101) 

Na nossa contemporaneidade, estilos de vida são criados como uma tentativa de ordenar 
o mundo, apenas uma tentativa – de deixar claro quem é quem e a maneira como escolhem viver 
é uma forma de representar a reflexividade (Giddens, 1997) da nossa sociedade, de deixar em 
evidência uma legitimação de poder. Reestruturar a tradição de criar categorias é uma maneira de 
se manter seguro. Uma das categorias dessa divisão pode ser encontrada no Rio de Janeiro a 
partir da criação de novos bairros, como a Barra da Tijuca (BT). Morar na Barra pressupõe 
valores de segurança, conforto, lazer e meio ambiente, em um mesmo espaço. Uma tentativa de 
viver em meio ao caos da violência urbana. 

Dados da primeira década do século XV – período das primeiras estatísticas de Paris - 
apontam o elevado número de crimes contra a pessoa. “Em 1405-1406 (...), 54% dos casos que 
chegavam às cortes criminais relacionavam-se a “crimes passionais”; apenas 6% decorriam de 
roubos; de 1411 a 1420, 76% das ocorrências foram contra pessoa; 7% ligadas a roubos”. 
(SENNETT 2001). Em Genebra (Michoud, 1989), na segunda metade do século XVI, em 1562, 
31% das ocorrências eram referentes a brigas e roubos; ou em Paris em 1488, das cem pessoas 
presas em uma semana, metade foi pelo uso de violência física. Outros exemplos são os 
condados britânicos de Norfolk, Warwick ou Oxford que tinham em 1202-1276, 
respectivamente, 719, 276 e 309 vítimas para cada 100 mil habitantes.  

Em Paris, por exemplo, no século XVI, as ruas começam a serem estruturadas 
(SENNETT 2001) para o aprimoramento comercial. Uma nova arquitetura possibilitou que os 
mercadores expusessem melhor o estoque. Aos poucos a nova realidade transforma as transações 
comerciais e alteraram o tempo da rua, que passou não mais a depender tanto da luz do dia, e há 
um aumento da utilização da rua como espaço utilizável. Concomitantemente, as ruas eram 
reconhecidamente violentas. O século das luzes e toda promessa de transformações dos ideais, a 
partir de então, calcados mais fortemente na razão, não impediram que novos temores surgissem.  

Pela metade do século XVIII, as ruas, sejam de Paris ou Londres, eram sujas, pequenas e 
escuras. Andar pelas ruas era uma atividade corriqueira de encontro, de reconhecimento dos 
lugares e de lazer (SENNETT, 1998). Ao mesmo tempo, o prazer do passeio pela cidade, que 
exploravam os monumentos, as igrejas e as praças (menos uma questão de se ver panoramas e 
sim ver gente) se confrontava com os crimes violentos cometidos mesmo durante o dia. Era um 
convívio permanente de tensão, entre o encontro nos primórdios do espaço público urbano e a 
convivência pouco pacífica entre os indivíduos.  

É importante analisar esses números e com eles desmistificar que talvez estejamos em 
uma época mais perigosa que as anteriores. O que presenciamos, podemos pensar, é uma maior 
capacidade de destruição pelos armamentos bélicos que em segundos destroem o equivalente a 
anos das guerras medievais. Para exemplificar os sentimentos de estarrecimento quanto à 
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violência das cidades no século XVIII, Michoud (1989) cita A. Farge, que declara o espanto da 
sensibilidade moderna com a violência das ruas e traça um retrato da gravidade dos ataques a 
partir dos relatórios médicos, que informam sobre o uso de quaisquer utensílios cortantes, quanto 
caçarolas, caldeirões, barquinhos de madeira, como forma de ataque. Para Farge, “a agressão é 
simplesmente uma resposta à outra violência, a dos tempos. (...) É uma violência dos pobres 
entre si”.(idem, 34) 

É claro que não pretendemos aqui traçar um paralelo entre a violência das cidades 
européias dos séculos passados com a violência das cidades brasileiras no século XXI. Mas os 
exemplos podem representar a violência como algo latente nas urbes das idades Média e 
Moderna, com suas aglomerações, escuridão e diferenças sócio-econômicas, distintas dos 
critérios e dos problemas atuais. Ao contrário das épocas anteriores, vivemos a criminalidade 
concomitantemente com os últimos lançamentos de sistemas de segurança físicas e, ao mesmo 
tempo, com os seguros sociais. O que propomos, pois, é pensar a violência numa cidade como a 
do Rio de Janeiro, como um amálgama de fatores que ultrapassam as dicotomias superficiais de 
pobres/ricos, brancos/negros, centrais/periféricos. 

Muniz Sodré (1992) avalia a violência como uma ruptura da força de forma desordenada 
e explosiva, que motiva a delinqüência e outras ilegitimidades nomeadas pelo Estado. Essas 
agressões, que ele chama de violência anômica, podem ser entendidas como: assaltos, crimes de 
morte, massacres e variantes. Nas suas análises, o autor confronta esse modelo de violência (ato 
de violência) ao modelo de violência institucional (estado de violência), determinada pela inércia 
dos indivíduos frente à brutalidade dos órgãos burocráticos do Estado. De tal maneira, os 
indivíduos, pela coação, se vêem destituídos de força pelos aparelhos e estruturas sociais. Por 
essa percepção, Muniz Sodré pensa a violência como um processo de encadeamento, que gera 
um efeito de circulação seqüencial na coletividade. É importante pensar para esse trabalho a 
maneira como o autor coloca, não somente a comunicação de massa como definidora dos 
modelos de encadeamento, mas também como o urbanismo e a arquitetura – nesse trabalho 
específico, ambos são imprescindíveis – acompanham as mudanças culturais que transformam as 
atitudes humanas.  

É pelos contatos encadeantes, e por isso contagiantes, que a operação de epidemia se faz 
possível na disseminação da violência urbana, porque expõe uns aos outros à circulação, a um 
espaço que se torna geograficamente habitado estruturalmente de maneira marginal pelo sistema 
moderno de urbanização e produtividade. O paradoxo brasileiro é percebido quando a balança 
comercial está em superávit; o “risco Brasil” atinge índices cada vez menores; armamentos e 
meios de transporte e comunicação sofisticados; ao mesmo tempo em que convivemos com 
pobreza, miséria, narcotráfico, favelas. O paradoxo contemporâneo convive entre a proximidade 
da ostentação e da miséria. 
 
Entre Cloé e Nova Iorque 

 
Em Cloé, cidade grande, as pessoas que passam pelas ruas não se 

reconhecem. Quando se vêem, imaginam mil coisas a respeito umas das 
outras, os encontros que poderiam ocorrer entre elas, as conversas, as 
surpresas, as carícias, as mordidas. Mas ninguém se cumprimenta, os 
olhares se cruzam por um segundo e depois se desviam, procuram outros 
olhares, não se fixam. (Calvino, 2003, 53) 
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Chamada de a Miami brasileira por Carlos Lessa (2000), o bairro da Barra da Tijuca, área 
nobre do Rio de Janeiro, está localizada na Zona Oeste da cidade, e faz parte da Região da Barra 
da Tijuca, que abrange além do bairro com o mesmo nome, os bairros Camorim, Grumari, 
Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena. O bairro da BT 
está dividido em condomínios fechados (horizontais, verticais e mistos), shoppings e avenidas. 
Apesar de ser a menor região em população da cidade, os dados demográficos indicam que a 
região foi a que mais cresceu no Município, na década de 1990, cerca de 44%. Com um alto 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de acordo com o Censo do IBGE de 2000388, sua 
densidade bruta de 10,5 habitantes por hectare é a menor entre as 12 regiões do Plano Estratégico 
que compõem o Município389 - uma área de 16.559 hectares, na qual residem 174.353 habitantes, 
segundo o mesmo Censo. O maior aumento populacional ocorreu na segunda metade da década, 
com uma taxa relativa de crescimento de 26%. 

No mesmo documento do Plano Estratégico são definidas diretrizes voltadas para os 
potenciais da região, como lazer, turismo, negócios, plano urbanístico moderno, e preservação 
ambiental. A região que compõe a Barra da Tijuca já surge com a proposta de transformá-la em 
um lugar dos sonhos, que conjurasse no mesmo espaço elementos determinantes e falíveis na 
cidade do Rio de Janeiro, como a questão do meio ambiente e de segurança; e 
concomitantemente se tornasse uma “catedral do consumo”, com shoppings, salas de teatro, 
complexos de cinemas e parques aquáticos.  

Usando o mesmo lema de Guimarães Rosa de que “viver é muito perigoso” os novos 
bairros/cidades exacerbam nossas percepções preconceituosas do outro, de criar estigmas 
pejorativos da vida fora dos muros dos enclaves fortificados descritos por Teresa Caldeira (2003, 
211) como “espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e 
trabalho”. Estar fora dos condomínios é estar à mercê do imprevisível, de uma realidade que não 
obedece a normas e está sempre na categoria do concretamente possível. Se o medo gera 
reclusão, o resultado deste não pode ser outro que não mais medo. Criamos uma busca constante 
por uma cidade exemplar, o que Rafael Argullol chamou de cidade turbilhão: “modelo de uma 
cidade cujo principal desígnio é defender-se dela mesma” (ARGULLOL, 1994, 67). 

No livro Carne e Pedra (2001), Sennett descreve os artifícios criados para que a 
convivência com os judeus fosse possível. Utilizando do conceito cunhado por Brian Pullan, o 
autor descreve a “segregação sem expulsão” imposta aos judeus em Veneza. Por tal concepção, 
a segregação era não de uma total exclusão, mas pautada por regras que diferenciavam os 
grupos e, que através de uma solução espacial, delimitava as zonas de convivência. Podemos 
contextualizar o conceito de Pullan, criando um paralelo contemporâneo na realidade 
brasileira, na qual tal “segregação sem expulsão” possa ser adaptada às condições 
contraditórias das divisões sociais das cidades brasileiras, embora o conceito se refira a um 
contexto e época totalmente distinta.  

Sennett cita ainda, em sua análise da relação entre a cidade e o homem, Camilo Sitte, para 
quem as barreiras impostas pela reurbanização das grandes cidades extraem seu valor principal, 
que é o favorecimento do contato. Por essa concepção, (Apud, SENNETT, 1998, 359) o 
enfrentamento deve ser estimulado para que os seres humanos se habituem a correr riscos e 
aprimorem suas percepções, as experiências. No entanto o que percebemos nas grandes cidades - 
principalmente naquelas com altos índices de criminalidade, como é o caso do Rio de Janeiro - a 
urbanização de espaços tão racionais é resultado do medo da violência urbana.  
                                            

388 Esses são os dados mais recentes do Censo, que será refeito em 2010. 
389 Utilizei para complementar os dados do Plano Estratégico Regional, do município do Rio de Janeiro. 
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Bauman (2003), que com um pensamento pessimista, entende as comunidades existentes 
como “fortalezas sitiadas” que se vêem ameaçadas por inimigos internos e externos e, por isso, 
“trincheiras e baluartes são os lugares onde os que procuram o aconchego, a simplicidade e a 
tranqüilidade comunitárias, terão que passar a maior parte de seu tempo” (idem, 19). No entanto, 
Maffesoli (1998) com sua postura de reencantamento do mundo crê possível que comunidades 
ainda existam numa pluralidade de elementos. Seu conceito de “comunidade de destino” é 
baseado na possibilidade de se exprimir solidariedade por meio de projetos racionais ou 
políticos. E a idéia de comunitário surge exatamente porque há a proximidade, a partilha de um 
mesmo território, de interesses análogos.  Não é somente a concepção de cidade que se modifica 
com o tempo e a partir de novas configurações, mas principalmente a maneira e o porquê de 
estar neste espaço. Os novos bairros das grandes cidades mundiais - ou no caso específico deste 
trabalho, a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro - são evidências de que novas concepções de 
comunidade surgem pela necessidade de se adaptarem à realidade das relações humanas.  

Para Bauman (2003, 67) tais comunidades são mostras da frivolidade e superficialidade 
dos grupamentos humanos, o que ele denomina “comunidades cabides”, “os laços são 
descartáveis e pouco duradouros. Como está entendido e foi acertado de antemão que esses laços 
podem ser desmanchados, eles provocam poucas inconveniências e não são temidos.” Segundo 
ele, nada do que for sentido como útil até que seja satisfatório e que corresponda ao homogêneo 
corresponde ao conceito de comunidade. “Uma multidão de Don Giovannis não constituiria uma 
comunidade”. (idem, 52).  

No mundo de neotribalismos, em que o que é vivido junto se torna cimento para a 
proximidade, talvez na nossa época tão desordenada seja exatamente o que determina a aura do 
nosso relacionamento com o outro. Um caos urbano de um relacionamento de não-
relacionamento. Nossos conceitos de encontro e de proximidade se vêem totalmente distorcidos 
e precisamos inventar novas maneiras de reinventar a proximidade; o que Maffesoli chama de 
relação táctil, na qual as interações existem como união em pontilhados – o que não pressupõe 
uma presença plena do outro.  

Talvez seja exatamente esse o conceito de comunidade em bairros como a Barra da 
Tijuca, na qual há uma prática de comunidade, mas que se apresenta com uma experiência 
diferente. Desta maneira, o neotribalismo certifica os novos reagrupamentos, mesmo que seja um 
reagrupamento burguês em defesa de interesses sociais e privados, no qual as pessoas se unem 
em torno de um bem comum, mas não necessariamente deixam de ser individualizados em certos 
aspectos e em certos limites impostos. O condomínio fechado ou os bairros fechados são as 
provas cabais de novos modelos de comunidades, muito distantes dos ideais de fraternidade de 
Toonies e Bauman. 

A concepção de tais refúgios é uma tentativa de hierarquizar sócio-econômico e 
espacialmente a cidade, o bairro, a rua. Com procedimentos que dificultam ainda mais as 
relações humanas, já tão deterioradas, os enclaves produzem uma concepção de relação uniforme 
e impede o exercício de nossas percepções para as trocas simbólicas e as traduções dos 
significados culturais ou sociais.  
 A imensa capacidade da cidade em suscitar criatividade - gerar mudanças e novas 
combinações, possíveis pelo amálgama de diferentes vozes - dá a vez a um apartheid que 
exacerba o individualismo. Por tal percepção, cria uma sociedade em ritmo de progressão 
geométrica cada vez mais maniqueísta, que tenta a todo custo deixar de lado “a parte do diabo” 
(Maffesoli, 2004), tão essencial para a base da sociedade e da estrutura urbana.  
Em “A Metrópole e a Vida Mental” (1983), Simmel nos apresenta os adeptos da atitude blasé. 
As transformações que assolaram a modernidade no século XIX exacerbaram as diferenças entre 
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o ritmo das áreas rural e metropolitana. Os indivíduos, para Simmel, gradativamente se adaptam 
à nova realidade das cidades e alteram a forma como se relacionam e percebem as ruas, o outro e 
a própria realidade em que se encontram. São muitos os estímulos a que estão expostos, e a 
solução que a psique encontra para “acomodar-se ao conteúdo e a forma da vida metropolitana” 
é selecionar os estímulos a que vão reagir.  
Transportando-nos para a realidade brasileira do século XXI, enquanto o indivíduo blasé do 
autor está exposto a tantos novos estímulos que o atrapalha a capacidade de distinção, a atitude 
de indiferença em relação ao outro nas metrópoles brasileiras, nesse caso do Rio de Janeiro, 
podem no levar a considerar novos ensejos. Cotidianamente, mendigos, catadores de papel, 
pedintes e malabaristas de sinais de trânsito apresentam-se nas ruas das grandes cidades. 
Entretanto, suas presenças nos são praticamente invisíveis. Exceção apenas quando atravessam 
os espaços delimitados, espaços esses não necessariamente físicos, mas perceptivos. Ter uma 
atitude blasé contemporânea não é apenas ignorar os de fora, mas principalmente proteger-se dos 
perigos próprios da atual metrópole. Os muros e as grades eletrificadas personificam que nossa 
indiferença não está centrada somente em não ver, mas também em não participar.  
 Embora pouco reconhecida, as problemáticas urbanas são produtoras de subjetividade 
(Guatari 1992), e interferem diretamente no destino da humanidade. A diferença de estar no Rio 
de Janeiro de carro fechado e com ar condicionado, e o estar caminhando, sentindo o 
verdadeiro cheiro da cidade seja o aroma do mar ou o odor do esgoto, é um dos caminhos 
possíveis para entender de que maneira construímos a subjetividade individual e coletiva da 
polis. Mesmo que afastados da outra parte da cidade, a Barra cria sua própria subjetividade no 
contato com o semelhante porque propõe viver a cidade pelas ferramentas de comunicação. Ao 
mesmo tempo facilita a formação de tribos que proporcionam o contato, diferente do que se 
espera de uma cidade, mas que ainda assim encontra um meio de estar próximo. A circulação é 
presente, não tanto de pessoas, mas de informação.   

Podemos nos utilizar e contextualizar o conceito de “arquipélago de cidades”, de 
Guattari (1992), pelo qual subconjuntos de cidades estão conectados pela diversidade dos meios 
de comunicação. Para o autor, as desigualdades entre centro e periferia são minimizadas frente 
às desigualdades das malhas urbanas que se interconectam entre áreas de classe média e áreas 
subdesenvolvidas. O mesmo que ocorre entre uma Barra da Tijuca com suas torres e shoppings 
equipados tecnologicamente e informatizados, que convive a poucos quilômetros com áreas 
subdesenvolvidas, como a da Cidade de Deus ou a favela Castelo das Pedras. Pela concepção 
de Guattari, os meios telemáticos são então os responsáveis pelo “arquipélago de cidades”, 
zonas desterritorializadas nas quais os substratos das cidades-mundos se disseminaram pelo 
mundo no que o autor denomina de “rizoma multipolar urbano”, nos quais as cidades muito 
pobres onde se aglomeram milhões de pessoas em favelas se vinculariam a “focos urbanos 
altamente desenvolvidos, espécies de campos fortificados das formações dominantes de poder, 
ligados por mil laços ao que se poderia denominar a intelligentsia capitalista internacional” 
(idem, 171).  

Em Fins de Século: cidade e cultura no Rio de Janeiro”(1988), Beatriz Jaguaribe 
entende a BT com um planejamento urbano na qual a ordem social traduz-se no acesso ao 
consumo, o qual se vê instituído do que ela denomina “encenação kitsch” (idem, 143), devido a 
seus edifícios redondos com janelas que se assemelham a torre de Pisa, os prédios com vidros 
multicoloridos e cromatizados, e as réplicas, como a da Estátua da Liberdade no New York City 
Center (shopping center). Ao mesmo tempo, a autora ressalta os valores burgueses da família e 
da propriedade que são parte do arcabouço da Barra, e que se articulam nas modalidades de 
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consumo e na proliferação de shoppings como a alternativa para os momentos em que se sai dos 
condomínios.  

 

Considerações Finais 
 

A busca por moradias fortificadas – uma das características da Barra da Tijuca –  leva-nos a 
considerar que o medo da violência urbana numa cidade como o Rio de Janeiro passa pela 
concepção de vulnerabilidade que fundamenta a criação de instrumentos de defesa, de proteção. 
Os condomínios fechados repletos de segurança, câmeras 24 horas, alarmes, grades, cercas 
eletrificadas, janelas blindadas, entre outros, são reflexos de que o medo nas grandes cidades 
institui dispositivos que tornam a vida com medo em algo suportável.  
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1. Introdução 
“Mulher musculosa não vende bem na avenida”391. É assim que o personal trainer Xande Negão 
explica a mudança no treinamento de Gracyanne Barbosa, semanas antes do carnaval. A 
dançarina — conhecida por ostentar músculos bem definidos (considerados por alguns como 
muito masculinos) — se preparava, então, para ser pela primeira vez madrinha de bateria de uma 
escola da samba do Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira. Para isso, Gracyanne 
decidiu trocar a rotina de exercícios pesados e emagrecer seis quilos.  

A declaração do profissional de Educação Física reforça a concepção de que para se 
destacar no desfile de escolas de sambas, as mulheres precisam de um corpo feminino, cheio de 
curvas. O corpo desenhado não somente por músculos, mas pelo contraste entre busto, cintura e 
quadril. Um corpo que faz referência à fertilidade, como o das esculturas pré-históricas de 
Vênus.  
Devemos lembrar que o carnaval carioca é uma manifestação da cultura brasileira conhecida 
internacionalmente, que sofre grande cobertura de diversos veículos midiáticos. As madrinhas de 
bateria, geralmente integrantes da classe artística, recebem atenção especial dos media, que as 
acompanham desde os seus processos de preparação (como treinamentos físicos e tratamentos 
estéticos) até a sua apresentação durante o desfile.  

Com isso, o corpo das madrinhas de bateria acaba sendo divulgado como exemplo de 
beleza brasileira. Logo, se o corpo cheio de músculos não é o que “vende bem na avenida”, 
também não seria o que satisfaz os principais padrões estéticos brasileiros. Os músculos, ao 
contrário das curvas, não são a preferência nacional.  

A princípio, a crítica à masculinização do corpo da mulher parece recente. Ela faria parte 
de um conjunto maior de julgamentos à nova postura feminina após a segunda metade do século 
XX. A busca por igualdade nas relações sociais e de trabalho também se tornaria física através 
de um novo culto ao corpo. Além de trabalhar fora e virar chefe da casa (ocupando, muitas 
vezes, o papel de provedora da família) – entre outras atribuições – a mulher também passou a 
cuidar-se de formas diversificadas.   

A presença feminina em academias de ginástica e em esportes antes ditos masculinos 
tornou-se freqüente. Hoje em dia, vemos meninas boxeadoras, skatistas, surfistas e 
halterofilistas, o que às vezes causa um certo estranhamento: mulheres que, mesmo não 
masculinizadas, não aparentam mais tanta fragilidade física. Mas será que esta preocupação em 
relação ao corpo feminino é tão recente quanto geralmente imaginamos? 
Inicialmente, ao pensarmos um trabalho sobre as representações do corpo, tivemos a idéia de, 
inicialmente, comparar as alterações físicas dos corpos das primeiras e das mais recentes 
madrinhas de escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro. Porém, ao realizarmos uma outra 
pesquisa (sobre a representação do samba no jornal O Globo na década de 20), deparamos-nos 
com o especial Um inquérito esthético, publicada pelo periódico dentro da sua coluna O Globo 
no Theatro (dedicada à critica teatral) durante os meses de janeiro e fevereiro de 1926. O 
objetivo da série era discutir a legitimidade do nu artístico em espetáculos brasileiros.  

Ao lermos os textos redigidos por renomados diretores e autores teatrais, nos 
surpreendemos com o número de declarações pejorativas em relação ao físico das atrizes da 
época. Após entrarmos em contato com este material, não pudemos deixar de traçar um paralelo 
entre as abordagens sobre o corpo feminino realizadas atualmente e as veiculadas há mais de 80 
anos.  

                                            
391 Quanto mais exercício melhor? (Veja, 06/02/2008)  
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Por esta razão, decidimos identificar similaridades nas representações sobre o corpo da mulher 
na série Um inquérito esthético e em matérias mais contemporâneas publicadas, principalmente 
pela revista Veja entre 2007 e o primeiro trimestre de 2008. Para compreendermos melhor a 
questão do corpo e realizarmos a análise pretendida, utilizaremos como referências teóricas 
conceitos como o de técnicas corporais, de Marcel Mauss; o de corpos dóceis, de Michel 
Foucault e o de dominação masculina, de Pierre Bordieu.  
 
2. Um inquérito esthético: a questão do nu artístico no teatro nacional 
 Em 26 de janeiro de 1926, o jornal O Globo propôs, em sua coluna, O Globo no Theatro, 
uma discussão acerca do nu artístico. Inspirada em debates realizados na França sobre o mesmo 
tema, a série especial, intitulada Um inquérito esthético, trouxe notas escritas por renomados 
autores e diretores teatrais da época. 
 Ao todo, foram divulgados 14 textos entre 26 de janeiro e 18 de fevereiro de 1926. 
Destes, somente três — assinados por Marques Porto, Gama e Silva e Ad. Pajuna — se 
mostraram contrários à nudez artística. Entre as razões apresentadas está o grande número de 
analfabetos no país, o caráter desnecessário da inserção de tais atos em tramas cênicas e, até 
mesmo, o crescimento do número de ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis.   
As outras notas se mostraram favoráveis à nudez, principalmente, quando esta estivesse 
relacionada ao contexto do espetáculo encenado (o que a caracterizaria como artística). Não 
raramente, foram citados exemplos de como outras formas artísticas, tal qual a pintura, 
sobreviveram graças à exibição da nudez (“As mais notáveis obras de arte têm sido inspiradas no 
nu. Vênus de Milo, Suzanne no banho de Tintorette, A pequena banhista de Ingres, 
imortalizaram seus autores. O Vaticano é um verdadeiro museu dessas maravilhas392”). Além 
disso, para muitos, o valor indecente do nu estaria mais nas intenções da platéia do que nos 
objetivos de diretores e autores, como podemos observar em declarações como: “Impede, porém, 
a educação do espectador saber admirar este espetáculo artístico. A obscenidade está não no nu, 
mas no espírito de quem vê”393 e “O nu artístico só é immoral para os immoraes”394. 
Mesmo sendo aprovada pela maioria dos pesquisados, a nudez artística não era bem-vista nos 
espetáculos brasileiros. Nem tanto pelo comportamento do público, mas devido às escolhas dos 
elencos das companhias teatrais. Não raramente, os autores se diziam mais favoráveis ao maillot 
(ao uso do maiô) do que à nudez, pois ele esconderia as péssimas condições dos corpos das 
coristas femininas.  
Foi possível encontrar críticas como “(...) acho que o maillot não deve ser abolido. Em muitos 
casos, elle tem ‘talento’ (como se diz em gíria theatral), para corrigir na morphologia externa do 
corpo humano, muitas semanas que, sem elle, seriam ‘senões’ (...)”395, “Sou, pois, a favor do nu, 
mas quando este mostra o bello. Emquanto, porém, nos nossos theatros não se escolhe pernas 
dignas de serem artisticamente apreciadas, que venha o maillot e muito algodão por baixo”396, 
“Sou pelo nu expressão da arte, desde que o pêlo nu seja uma perfeição da cabeça ao tornozello. 
Porém, forçoso é porvir que não deve uma beldade a meia ou o maillot despir se não tiver, em 
verdade, de deusas linhas perfeitas”397 e “Além disso, para que o nu seja realmente esthético, é 

                                            
392 Um inquérito esthético (O Globo, 04/02/1926) 
393 Um inquérito esthético (O Globo, 03/02/1926) 
394 Um inquérito esthético (O Globo, 02/02/1926) 
395 Um inquérito esthético (O Globo, 27/01/1926) 
396 Um inquérito esthético (O Globo, 02/02/1926) 
397 Um inquérito esthético (O Globo, 06/02/1926) 
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mista que o corpo que o exhiba seja perfeito e de linhas rigorosamente harmoniosas, e nós temos 
visto, no gênero, pernas e braços deformados, constellados de marcas (...)”398.   
Até mesmo um dos textos contrários ao nu artístico, o de Ad. Pajuna, dedicou-se a julgar as 
formas femininas: “O corpo feminino (falo em these e aliás com audácia, pois não tenho prática 
no assunto) perdeu todo o encanto que lhe dava a fraqueza, que era a sua maior força”.399 
É importante ressaltarmos que apenas uma nota, a assinada por Raul Pederneira, fala sobre a 
nudez masculina (“Se há ‘nu artístico’ em theatro, deve ser elle epiceno e não exclusivamente 
feminino, como quase sempre acontece)400). Ademais, nenhuma crítica foi feita em relação ao 
físico dos atores. Notamos, então, que a responsabilidade de se ter um corpo digno de ser 
admirável nu restringiu-se somente às mulheres.  

Este tipo de “obrigação” ainda pode ser encontrado nos dias atuais, quando observamos a 
preocupação de atrizes em manter um rígido padrão de beleza durante a sua carreira tentando, 
inclusive, retardar as ações do tempo. É este fenômeno, que pôde ser observado pelo menos nas 
últimas oito décadas, que pretendemos discutir a seguir. 
 
3. As atrizes e a docilidade de seus corpos 
Um dos melhores momentos de nudez feminina em filmes que eu já vi foi a de Isabella Rosellini 
em Veludo azul. Era um corpo não-malhado. Na década de 1980, depois da Madonna, os padrões 
mudaram. Nos filmes de praia da década de 1960, as garotas são bonitas, mas elas não têm coxão 
e as barriguinhas não são duras. Não se vê mais isso.”(Apud GOLDENBERG, 2002, p. 26)401 

 
Esta declaração, feita pela atriz Rosie Perez (conhecida por protagonizar uma cena de nudez com 
cubos de gelo no filme Faça a coisa certa, de Spike Lee), demonstra como as intérpretes 
femininas se sentem pressionadas a exibir um corpo esteticamente perfeito. 
Apesar de não serem os mesmos dos dias atuais, os padrões estéticos não passaram a ser 
considerados quesitos de avaliações de desempenho e de sucesso de atrizes só recentemente. Em 
seu trabalho No universo da beleza: notas de campo sobre cirurgia plástica no Rio de Janeiro, 
Alexander Edmonds informa que, em 1923, a atriz norte-americana Fanny Brice já chamava a 
atenção do público por ter operado o nariz a fim de, segundo ela, se adequar a um maior número 
de papéis. Este tipo de cirurgia foi exaltada, alguns anos mais tarde, pelo cirurgião William 
Wesley Carter, que definiu um nariz bem formado como “fator decisivo” para o sucesso nas telas 
de cinema (2002, p.222). 
Como exemplo da alternância dos padrões estéticos vivenciado pelas atrizes, atualmente, 
podemos citar a troca das intervenções cirúrgicas no nariz pela implantação de próteses de 
silicone nos seios. Em uma matéria da revista Veja sobre o cirurgião plástico Carlos Fernando de 
Almeida, a atriz Paula Burlamaqui afirma que: “Escolhi o Carlos Fernando porque ele faz os 
melhores peitos que já vi"402. Paula pretendia colocar uma prótese de no mínimo 300 mililitros, 
mas concordou com a sugestão de 175 mililitros. De acordo com o cirurgião, o importante é que 
o implante não pareça artificial. Logo, notamos que a preocupação não é só atingir uma 
determinada forma física, mas também aparentar uma beleza natural. 

                                            
398 Um inquérito esthético (O Globo, 09/02/1926) 
399 Um inquérito esthético (O Globo, 18/02/1926) 
400 Um inquérito esthético (O Globo, 27/01/1926) 
401 Toda nudez será complicada (O Globo, 02/07/200) 
402 O doutor mão leve (Veja, 31/10/2007) 
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Mas por que a aparência é considerada requisito para o sucesso mais comumente entre as atrizes? 
Para Pierre Bourdieu, em A dominação masculina, a mulher é vista pela sociedade sob a ótica 
das trocas — inicialmente, as realizadas através das relações de casamento — o que a transforma 
em um objeto simbólico. A mulher tornou-se um objeto de troca que segue os interesses 
masculinos. Por isso, o corpo feminino tem de estar sempre apresentável, tem de ser obediente e, 
para tanto, deve ser mais frágil do que o corpo do homem (2003, p. 56). 

O conceito de corpo como objeto simbólico e administrado através de dominação 
também é estudado por Michel Foucault em seu conceito de corpo dócil. Para Foucault: “é dócil 
um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 
aperfeiçoado” (2008, p. 118).  

De acordo com o filósofo, é um exemplo de docilidade o corpo do soldado. Se até o 
século XVII se escolhiam os integrantes do exército entre os camponeses com características 
físicas específicas (como ombros largos e braços longos), a partir da segunda metade do século 
XVIII, o soldado começou a ser moldado: 
(...) de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrigiram-se aos poucos as 
posturas; lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, 
dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, se prolonga, em silêncio, no automatismo 
dos hábitos; em resumo, foi “expulso o camponês” e lhe foi dada a “fisionomia do soldado”. 
(Ibid,  p. 117) 

 
Ou seja, o corpo dócil assume o papel de corpo-máquina. Neste ponto, podemos encontrar uma 
interseção entre Foucault e Marcel Mauss. Ao trabalhar o conceito de técnicas corporais, Mauss 
também leva o corpo ao status de maquinaria, ao afirmar que ele é “o primeiro e o mais natural 
instrumento do homem” (1974, p. 217). Para aproveitar o uso deste “instrumento”, o homem 
dispõe de técnicas corporais — “maneiras como os homens, sociedade por sociedade, sabem 
servir-se de seus corpos” (Ibid, p. 211). Segundo Mauss, as formas como dormimos, andamos e, 
até mesmo, utilizamos salto alto são técnicas corporais. Afinal, são modos característicos de um 
uso não-natural do corpo em determinado grupo social.  

Foucault também ressalta que para atingir as suas funções específicas o corpo  precisa de 
técnicas e deve ser constantemente preparado através das disciplinas, “métodos que permitem o 
controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e 
lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade” (2008,  p. 118). 
Estas disciplinas objetivam transformar os corpos em capacidades. Elas possibilitam o 
surgimento de uma “mecânica do poder” que “define como se pode ter domínio sobre o corpo 
dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, 
com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina” (Ibid, p. 119). 

É através da disciplina que o indivíduo aprende a aprimorar a relação entre o gesto e o 
resto do corpo. Para utilizar bem o “corpo-instrumento”, nada pode ficar parado: o corpo todo é 
o suporte para uma ação. Uma corista, por exemplo, não utiliza somente os pés para dançar: há 
as posturas de colunas, braços e pernas, além de tensões de músculos do corpo inteiro que são 
necessários para que ela realize apenas um passo de sua coreografia.  

Ou seja, para se tornar atriz, a mulher tem de disciplinar-se, conhecer não só as técnicas 
de interpretação, mas também as outras formas de disciplina do comportamento feminino. De 
acordo com a antropóloga Mirian Goldenberg, as mulheres, dentro do processo de dominação 
masculina proposta por Bourdieu, sofrem uma dependência simbólica: “elas existem primeiro 
pelo, e para, o olhar dos outros, como objetos receptivos, atraentes, disponíveis” (2004, p. 75).  
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Portanto, a fim de se obter sucesso na carreira artística, não adianta somente saber 
decorar textos, interpretar, ter domínio de coreografias e impostação de voz: a atriz tem de estar 
de acordo com o que se espera do papel feminino na sociedade. Para tanto, é possível 
identificarmos técnicas que vão se modificando no decorrer dos anos.  

Em seus estudos, Mauss já havia observado mudanças cronológicas nas técnicas de 
natação: 

Outrora, ensinavam-nos a mergulhar depois de termos nadado. E quando 
nos ensinavam a mergulhar, ensinavam-nos a fechar os olhos, depois a abrí-
los na água. Hoje em dia a técnica é inversa. Toda a aprendizagem é 
começada habituando a criança a permanecer na água com olhos abertos. 
(1974, p. 212) 

 
Também é possível verificarmos diferenças nas técnicas que as atrizes utilizavam para atingir o 
padrão estético de sua época. Conforme os estudos de D.B. Sant’Anna sobre o embelezamento 
feminino, até a metade do século XX, as mulheres eram incentivadas a mascarar seus defeitos 
estéticos com truques de roupas e maquiagem: as intervenções cirúrgicas só deveriam ser 
utilizadas em último caso (apud EDMONDS, 2002, p. 215). Na nota Um inquérito esthéthico, 
assinada por Cândido Costa, há a descrição destes processos de embelezamento: 

 
O nu artístico em theatro só merece esse nome isento de maillot, a sua 
exhibição nada tem de immoral; seu fim é pôr em relevo os contornos, as 
perfeições, a vida, o natural; admira-se-o como quando se está diante de 
uma estátua; deve, porém, restringir-se aos corpos de linhas impecáveis, não 
aos que vemos por ahi, em maioria: formas... Sem formas. Mostrando, 
apenas, o que se pode conseguir com uma vasoir ou uma gillete para 
escanhoar tíbias e axilas; depois, grossa camada de vaselina e talco; ainda 
por cima flores e garatujas a bistrê e batom rouge nas rótulas! Será isso nu 
artístico? Não, isso é camouflage. (Um inquérito esthético, O Globo, 
08/02/1926) 

 
Nas últimas décadas, contudo, procedimentos mais invasivos como cirurgias plásticas, 
tratamentos e treinamentos intensivos em academias de ginásticas tornaram-se técnicas comuns 
para adequar os corpos femininos às demandas estéticas contemporâneas. O que, de acordo com 
Edmonds, torna a identidade “cada vez mais expressa, exibida e revelada no corpo físico” (2002, 
p. 216). Estas novas técnicas disciplinares podem ser observadas nos trechos abaixo, retirados de 
duas matérias da revista Veja:  

 
Os músculos do corpo humano funcionam como uma espécie de motor 
bioquímico. (...) A fonte de energia desse processo todo é uma substância 
chamada trifosfato de adenosina. Os estudiosos dos processos bioquímicos do 
organismo conhecem-na pela sigla ATP, mas os leigos podem chamá-la 
simplesmente de... Gracyanne Barbosa. A dançarina sul-mato-grossense de 25 
anos é um prodígio de aumento muscular. Aos 15 anos, já media 1,75 metro, mas 
pesava apenas 45 quilos. Com dedicação incondicional aos exercícios, moldou o 
corpo e se transformou quase numa fisiculturista. Faz uma hora diária de 
exercícios aeróbicos pesados, mais três sessões semanais de musculatura de nível 
profissional: enfrenta quatro séries de oito agachamentos segurando uma barra de 
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ferro de 180 quilos, anda 30 metros agachando-se a cada passo com 70 quilos nas 
costas, e no leg press, o aparelho para exercitar as coxas, empurra uma plataforma 
com meia tonelada. (Quanto mais exercício melhor?, Veja, 06/02/2008) 

  
 E: 
 
Bem instalada em sua poupança poderosa, Sabrina (Sato) se dá ao luxo da preguiça. Quando 
resolve aparecer na academia, faz um circuito exaustivo, intercalando aparelhos de musculação 
com esteira. "Deveria durar uma hora. Mas ela está sempre atrasada e não fica aqui mais do que 
45 minutos", resigna-se seu treinador. Adianta? Em sendo Sabrina, ora se adianta – basta olhar 
para o portentoso nível de delineamento justamente da reticente batata da perna. Sabrina 
compensa a falta de disciplina na musculação com recursos muito próprios: freqüentemente troca 
o elevador (mora no 16º andar) pela escada, que sobe de dois em dois degraus, faz agachamentos 
enquanto toma sol na piscina e, que ninguém nos ouça entregar semelhante intimidade, "fora de 
casa só faço xixi em pé". A drenagem linfática é semanal, no salão de beleza que abriu com a 
irmã no bairro de Vila Clementino, em São Paulo. "Sempre peço para pegar pesado. Às vezes 
fico roxa, mas dá resultado. Se bem que tem um pouco de celulite aqui, está vendo?", aponta, 
levantando a saia. Não, ninguém vê nada remotamente semelhante. (Quer iguais? Vai querendo., 
Veja, 17/10/2007) 

 
Estes processos visam disciplinar o corpo feminino, transformando-o em um objeto digno de ser 
admirado. O que deve ser exposto na atriz é o corpo nu, o corpo-produtor da fascinação de 
outrem. Esta preparação para a nudez vai ao encontro da reflexão proposta por Goldenberg sobre 
a inversão dos conceitos de decência e indecência: “a utilização de uma indumentária que deixa à 
mostra determinadas partes do corpo, ou mesmo a exibição do corpo nu, não é considerada, 
muitas vezes, tão indecentes quanto a exibição do corpo fora de forma e o uso de roupas não 
condizentes como a forma física” (Op. Cit., p.28). Porém, em nossa pesquisa, notamos que esta 
dicotomia já se fazia presente no final dos anos 20. Tanto que ao analisarmos as notas publicadas 
na série Um inquérito esthético, encontramos declarações como: “O que é bello é para se ver. Só 
o feio é immoral”403. 

Estas críticas, a princípio, podem parecer simples opiniões, mas são, na verdade, mais 
uma face do processo disciplinador vivenciado pelos corpos femininos. Seguindo a reflexão 
proposta por Foucault, os críticos são, assim, o dispositivo de vigilância necessário a toda 
disciplina e seus escritos servem de punições para que os corpos em situação de não-
conformidade. As críticas fazem com que as atrizes sintam vergonha da não-adequação à sua 
função, corrijam a sua postura e se deixem ser modificadas, tornando, assim, seus corpos dóceis. 
 
4. Considerações finais 
 Vimos neste trabalho que, entre os meses de janeiro e fevereiro de 1926, o jornal O 
Globo publicou, na coluna O Globo no Theatro, a série Um inquérito esthético, sobre o nu 
artístico. Nela, personalidades do teatro nacional da época expunham sua opinião sobre o nu 
artístico e a utilização do maillot (maiô) nos espetáculos nacionais. Ao todo, foram 14 notas 
divulgadas. Ao lermos o material, nos surpreendemos com o número de autores favoráveis à 
exposição da nudez: dez.  

                                            
403 Um inquérito esthético (O Globo, 05/02/1926) 
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 Contudo, a nossa maior surpresa foi o número de notas queixosas às condições do corpo 
das atrizes brasileiras da época.  Dos textos publicados, três fizeram alguma referência negativa 
às formas das coristas das companhias de teatro. Percebemos que muitas dessas críticas se 
assemelhavam aos julgamentos às formas físicas das atrizes contemporâneas.  

Logo, começamos a pensar: por que a preocupação de ser a aparência um requisito para 
atingir o sucesso é tão comum entre as atrizes há tanto tempo? Para tentar responder esta 
pergunta, recorremos aos conceitos de corpos dóceis de Foucault, de técnicas corporais de 
Marcel Mauss e de dominação masculina de Pierre Bourdieu.  
 Se Mauss admite em seus estudos sobre as técnicas corporais que há diferenças entre os 
corpos dos homens e mulheres que não podem ser atenuadas nem mesmo com o ensino de 
técnicas — ao indicar que, em uma briga: “O homem normalmente cerra o punho com o polegar 
para fora, a mulher já o faz com o polegar para dentro; talvez por não ter sido educada para isso, 
mas estou certo de que, se a educassem, isso seria difícil” (Op. Cit, p.219) — Pierre Bourdieu 
trabalha a diferença entre homens e mulheres pelo simbolismo: o corpo feminino é visto como 
um objeto, um bem que será disponibilizado em relações de troca. Logo, elas têm de ser 
agradáveis ao olhar e mais frágeis do que os homens.  
Para Foucault, o corpo também é objeto de dominações. A fim de se tornar útil, o corpo passa 
por processos disciplinadores que irão aprimorá-lo. O corpo torna-se dócil, preparado para 
atingir suas funcionalidades com o máximo aproveitamento de seus gestos e do tempo, já que 
“um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente” (Op. Cit, p.130). 
Dentre outras funções, os corpos das atrizes têm de entreter quem os assiste. Para tanto, é preciso 
que elas dominem técnicas de interpretação, de impostação de voz e de dança. Mas os corpos das 
atrizes também são disciplinados a ser uma representação-padrão para outras mulheres. Suas 
formas físicas são trabalhadas para se tornarem o exemplo do valor simbólico que o corpo 
feminino tem de apresentar dentro das trocas realizadas nas relações sociais. As atrizes devem 
ser a síntese da feminilidade, ou seja, o símbolo de que todas as mulheres devem têm de ser 
“sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou, até mesmo, apagadas”, 
conforme Goldenberg (Op. cit., p. 75).  
É por isso que as atrizes devem apresentar um corpo sem marcas, definido, que não precisaria ser 
escondido por trás de um maillot (maiô) ou de truques de maquiagem. Ao mesmo tempo, não 
pode ser um corpo que se assemelhe às capacidades físicas dos homens. É por esta razão que 
“Mulher musculosa não vende bem na avenida” ou “A mulher moderna pratica todos os sports 
(...) que desenvolvem, é verdade, mas tiram a graça e a harmonia das linhas”.404 

Para obter resultados, o processo disciplinador precisa de alguns instrumentos, entre eles 
a vigilância e a sanção normalizadora (FOUCAULT, 2008). Como já vimos anteriormente, no 
caso disciplinar das atrizes, a vigilância fica a cargo dos autores e jornalistas que observam 
atenciosamente seus corpos. Já o castigo vem através das críticas às suas formas físicas: a 
divulgação de textos e fotos com menções negativas aos seus físicos, faz com que as atrizes 
reconheçam à sua não-conformidade e sintam a necessidade de adequar seus corpos.  
Como são “pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão” como afirma Foucault 
(Op. Cit., p. 120), as disciplinas podem ultrapassar as limitações de seus campos de atuação. 
Mauss presenciou este tipo de fenômeno ao perceber que as enfermeiras americanas e as jovens 
francesas começavam a andar da mesma forma, graças ao cinema (Op. Cit, p. 214).  

Por esta razão, o processo disciplinador imposto às atrizes — junto com seus mecanismos 
de vigilância e sanção — acabam também por influenciar outros corpos. Mulheres que se 

                                            
404 Um inquérito esthético (O Globo, 18/02/1926) 
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espelham no corpo dócil das atrizes para conhecer e atingir a síntese de feminilidade. Corpos que 
também querem ser disciplinados. São os novos corpos dóceis femininos.   
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Cartografia do acaso: percursos à deriva no imaginário da Candelária, favela 
da Mangueira, RJ.405 (UERJ) 
Heloiza Reis406 UERJ 
 
Na deriva da ‘favela-Babel’ 
“Mergulhar no ritmo das formas e dos sons, perder-se nas cores, nos corpos, sair desenhando 
com a imaginação a infinidade de semblantes...” (Henriques Neto, 2005: 94). 
 
 Babel407: num vale da Mesopotâmia, o sonho do homem era fazê-la tão alta que 
alcançasse o céu, é narrada pelo Gênesis como a primeira cidade, edificada a partir do barro e 
que teve sua imagem difundida através dos tempos de forma paradigmática. A dissociação entre 
o homem e a natureza advém do aparecimento da cidade, surgida por volta de 3500 a.C. Já não 
são os humanos que se adequam à natureza. A relação se inverte. Os homens criam para si um 
espaço separado do rural, o urbano. E deixam de ser meros mantenedores dos ciclos reprodutivos 

                                            
405 Trabalho apresentado no XV Ciclos de Estudos sobre o imaginário – Fórum IX - Terreno e arquitetura, 

uma simbiose entre o ser e o mundo. 
406 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ e graduada em Arquitetura e 

Urbanismo (1996) e Comunicação Social (2001) pela UGF. Atualmente é professora substituta da Faculdade de 
Comunicação Social da UERJ e integrante do grupo de pesquisa CAC - Comunicação, Arte e Cidade do 
CNPq/PPGC/FCS/UERJ. E-mail: heloizareis@yahoo.com.br 

407 Segundo o Antigo Testamento (Gênesis 11,1-9), torre construída na Babilônia pelos descendentes de Noé, 
com a intenção de eternizar seus nomes. A decisão era fazê-la tão alta que alcançasse o céu. Esta soberba provocou a 
ira de Deus que, para castigá-los, confundiu-lhes as línguas e os espalhou por toda a Terra. 
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da natureza, para se tornarem produtores, inventores, artífices do seu próprio lugar. Rompe-se o 
equilíbrio ecológico, se emancipam submetendo a natureza às suas exigências e projetos. O corte 
é muito bem simbolizado no episódio da Torre de Babel, jóia literária em menos de dez 
versículos. Assim, o nascimento da cidade nos chega de forma mítica, com apoio num discurso e 
numa imagem de representação de uma criação do homem. Como aconteceu com “Babel”, o 
erguimento das favelas na cidade do Rio de Janeiro foi obra coletiva. Entre as muitas 
possibilidades de pensar a produção do conhecimento histórico do urbano no mundo 
contemporâneo, optamos pelo caminho do imaginário daqueles que ao longo de sua história 
construíram a favela.  
 A idéia da deriva408 em muito se adequa à nossa intenção de, inicialmente, sentirmos, nos 
deixarmos impregnar, de estarmos incorporados aos lugares, às pessoas e às ações que se passam 
no interior dessa “favela-Babel” e penetram a mente e o corpo que, por sua vez, atuam em 
uníssono com o meio. A idéia da deriva também deve ser relacionada com a atitude de 
observador da experiência, ou seja, da “observação incorporada”, para caracterizar o ambiente 
construído em sua experiência de viver (habitar, trabalhar, consumir, lazer, etc.), com vistas a 
enriquecer e conferir novo significado ao entendimento do lugar409.  
 A deriva – este modo de comportamento experimental proposto pelos situacionistas410 – 
pressupõe re-conhecer (ou redescobrir) a favela desconstruindo as formas culturais tradicionais e 
impregnadas de pré-concepções, a partir de um caminhar pelo ambiente sem uma direção ou 
rumo pré-definido. Ao vagar como um como um ser errante, se percebe o percurso e à medida 
que este se abre e atrai o olhar, os sentidos e o caminhar, cria-se a situação e são definidas as 
impressões que emanam do espaço. Assim, o percurso e o mapa se delineiam a partir desta 
mesma lógica, num compartilhamento sistêmico e integrado da comunicação e da informação – 
compreendida como significação em rede. Estes não se confundem, obrigatoriamente, com a 
geografia física. 
 É necessário esclarecer que se entende a comunicação, no contexto das sociedades urbanas 
contemporâneas, como um fenômeno e este, como um processo, que se desenvolvem em várias 
dimensões individuais e coletivas. O nosso foco na cidade é a favela que nos remete aos 
moradores que transitam em universos simbólicos de maior amplitude, ‘antenados’ ou 
‘conectados’ em experiências que conformam ou formatam esse espaço a partir de suas “práticas 
cotidianas”.  
 A nossa pesquisa revela uma parte da cidade pouco visitada. Convidamos ao leitor a uma 
reflexão inusitada sobre a favela, pois o recorte que fazemos é no campo da cultura. Usamos a 
“virada cultural” como sustentação para apresentar o cotidiano da nossa cidade. Entraremos 
pelos becos, pelas vielas, pelas casas, pelas avenidas e subiremos o grande viaduto rosa que 
existe na Candelária, Mangueira, para falar com o morador do morro que irá nos revelar o 
                                            

408 “Modo de comportamento experimental, ligado às condições da sociedade urbana; técnica que consiste em 
passar apressado, por ambientes diversos. Designa, também e mais particularmente, a duração de um exercício 
contínuo dessa experiência”. Jacques, Paola B. Apologia da Deriva. Casa da Palavra, 2003. 

409 Os conceitos de lugar são fundamentados em Yi-fu TUAN (1980), como o lugar significativo, o lugar da 
experiência, da história e da memória; em Christian NORBERG-SCHULZ (1979): caráter do lugar: orientação e 
identificação do homem com o ambiente e sua conotação simbólica como base existencial; e em Kevin LYNCH 
(1960 e 1981), pelo sentido do lugar: relação entre a forma do ambiente e os processos perceptivos e cognitivos 
humanos. 

410 Internacional Situacionista, sociedade de ultra-esquerda fundada em 1958 por Guy Debord e, entre outros 
intelectuais, artistas alternativos e estudiosos de todo o mundo (JACQUES, 2003). Os situacionistas, descontentes 
com o modo de vida e de consumo do espetáculo imposta pelo capitalismo moderno, consideravam que o urbanismo 
havia se transformado em espetáculo e que as relações sociais e a participação haviam sido destruídas pelo capital. 
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significado da sociabilidade comunitária. Vamos a campo com o intuito de compreender o ato de 
compartilhar o espaço da cidade. Inspirados pelo imaginário de seus moradores, buscamos 
identificar em sua experiência do cotidiano, os possíveis fluxos modeladores de seu traçado 
urbano que imprimem uma particular cartografia do acaso, do imaginário de lugar da favela. 
Essa imersão não é nova, pois esse trabalho está inserido numa pesquisa maior. Participamos do 
grupo de pesquisa Comunicação, Arte e Cidade (CAC) do PPGCOM da UERJ/CNPq que 
desenvolve um trabalho de pesquisa na comunidade da Candelária desde 2004.411 
 
Um lugar de contradições 
Entulhos, cacos de vidros, pedaços de madeiras, vergalhões, latões de tinta. O lugar está sempre 
em obras. As ações dos homens da favela e os objetos que circulam pelos becos reproduzem um 
complexo de variáveis feito de espaços dentro de espaços, sentidos dentro de sentidos, cidades 
dentro de cidades e becos dentro de vielas. As casas se reproduzem de maneira inesperada. As 
ruelas estão sempre anunciando uma obra. Espaço de obras em permanente mudança. Ao mesmo 
tempo em que assistimos a ancoragem em forma de histórias de moradores antigos e de escola de 
samba que se traduz em tradição, por outro lado, assistimos as mudanças espaciais acontecerem de 
maneira acelerada.  O lugar é de contradições mesmo, repleto de becos de esperanças no futuro de 
uma obra bem sucedida, com algumas avenidas que servem de palco para festas de luzes e de 
sons.  
Na nossa vivência com o cotidiano da favela, além de observar marcos de época, de um 
determinado momento que ficou gravado de diversas formas em sua relação com a cidade, 
buscamos trazer à tona as formas de socialidade e os registros de espacialização que acontecem na 
Candelária. Nossos esforços se farão no sentido de compreender as interações entre os homens que 
circulam pelo morro, os processos de sociabilidade e as diversidades culturais. Testemunhamos 
fixos e fluxos que nos envolvem em uma dinâmica de antagonismos e negociações das redes de 
socialidade que formam a malha da favela. Entender como determinados espaços vão se 
constituindo em ‘lugares do diálogo’ a partir de práticas comunicativas em rede comunicacional. 
O que seria uma rede comunicacional da favela? Aqui falamos da rede que se tece no cotidiano da 
afetividade das relações de afetividade da vizinhança e também das redes que se formam através 
dos computadores e que constroem comunidades de interesses. Michel Maffesoli em diversas 
obras nos lembra que a rede serve de suporte. Ela é maleável, mas nem por isso sugere fragilidade. 
Ela pode sustentar e ser matéria de coesão social. 
 A rua é para circulação e é também para ancoragem. É ali que encontramos os amigos, abrimos a 
cadeira de praia e ficamos de papo com o vizinho. Assistimos as crianças brincando. No Beco do 
Juarez fazemos amor em pé durante horas e escutamos os sussurros e suspiros dos casais 
cúmplices. Existe a possibilidade de transformação destes espaços de fluxos em espaços 
apropriados pelos seus moradores e desta maneira os espaços de circulação da favela se tornam 
espaços públicos de sociabilidade. Vivemos as contradições entre os fixos e fluxos, sem maiores 
problemas na Candelária. 
O espaço da favela além de ser constituído por vias e edificações, isso é óbvio, podemos ver do 
asfalto a beleza de suas construções. À noite com suas luzes acesas a imagem chega a ser lúdica 
e durante o dia a nossa imaginação é atravessada pela pergunta: como essas casas se sustentam 
sem projetos de um arquiteto? Porém, vamos ressaltar a importância das ‘redes de sociabilidade’ 
que não estão ali o tempo todo, de maneira explícita, mas que servem de ossatura para a 

                                            
411 Ver trabalhos do pesquisador coordenador do CAC João Maia no INTERCOM- Comunicação para a 

Cidadania em 2005 e 2006 e COMPÓS- Comunicação e Cultura em 2006 e 2007. 
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constituição do social. Elas se materializam no espaço cotidiano da favela quando são sentidas 
pelos moradores. As diversas formas de ir e vir que compõem a dinâmica do local aonde o ir à 
“padaria da Dona Penha”412 está carregada de significados que ultrapassam a razão prática do 
cotidiano. Dona Penha não é apenas a padeira, pois sua força está além do pão que vende 
diariamente. Essa mulher transformou o lugar com as histórias que ouve diariamente no seu 
balcão. Ela estendeu seu atendimento e colocou mesas e cadeiras e hoje não sabemos se ainda 
podemos chamar tal estabelecimento de padaria. 
 A análise a partir da noção de rede de sociabilidade implica direcionar o olhar para os 
moradores da favela, para as atividades e ações que empreendem, para os objetos a eles associados 
e que cumprem determinado papel nas associações que estabelecem entre si. A organização dos 
moradores da favela em uma rede de sociabilidade possibilita nas relações horizontais e 
colaborativas, produzir narrativas, territórios de negociação e se conectar a outras redes afetivas, 
que os inserem como interlocutores do mundo globalizado. Na relação entre o universal e o 
particular, entre unidade e totalidade se constrói a rede das relações interpessoais, e dentro dessa 
‘rede’ é que o sujeito pode recriar significados e produzir sentidos ao seu espaço cotidiano. 
Milton Santos nos permite inferir a emergência de outra categoria de análise que apresenta grande 
plasticidade: trata-se da ‘lugaridade’ que emerge entre interesses e trocas ou entre crenças e 
sentidos e permite perceber que, entre fixos e fluxos, mobiliza-se a corrente de informação que 
impregna objetos e ações e, em constante metamorfose, converte os fixos do mundo, produzido 
nos fluxos da cidade vivida. Entre fixos e fluxos, entre produção e sentidos, entre técnicas e ações, 
a ‘lugaridade’ apresenta-se como possibilidade de ‘ver-a-cidade’ que, por sua vez, permite 
distinguir o local e o lugar: o primeiro atua como referência da paisagem, o segundo é o pólo 
cognitivo onde se podem apreender usos e sentidos e através dos quais é possível, podemos dizer, 
construir uma cartografia da favela e migrar da constatação sociológica para a dimensão 
comunicativa que assinala sua história. 
 Assim a favela, como o “lugar do homem” é objeto de múltiplas narrativas e olhares, que não se 
hierarquizam, mas se justapõem, compõem ou se contradizem sem, por isso, uns serem mais 
verdadeiros ou importantes que os outros. Acredita-se no compartilhamento sistêmico e integrado 
da comunicação e da informação – compreendida como significação em ‘rede’. É comum 
alimentar curiosidades e especulações acerca do cotidiano dos que habitam a favela, capaz de 
conferir sentidos e resgatar sensibilidades em suas ruas, becos e formas arquitetônicas, aos seus 
personagens e às socialidades que nesse espaço se fazem presentes. Uma mesma formação social 
pode abrigar como nos parece, por exemplo, a favela, diversidades e similaridades.  
Desse modo os fixos e fluxos, que conformam uma rede de socialidade, e que caracteriza uma 
‘lugaridade’ se aglutinam para permitir entender a favela como “espaço técnico, científico, 
informacional” responsável pela comunicação que caracteriza o seu cotidiano e o transforma em 
uma das maiores experiências da cidade. 
 
A dimensão da socialidade  
A marca da Candelária é a diversidade e a heterogeneidade nas formas de se viver na favela, 
formas que contrapõem ou se completam nas práticas cotidianas de sociabilidade de seus 
moradores, numa dinâmica original. De fora da favela, “do olho da rua”, da avenida que liga o 
centro do Rio aos bairros de Benfica e São Cristóvão, impressiona a fragilidade da sustentação das 
várias casinhas que juntas, muito juntas umas das outras conformam a sua paisagem. Nesse 
contexto é inegável a presença avassaladora de imagens, em aparente desorganização, gerando 

                                            
412 Há 30 anos, um dos principais pontos de referência e encontro na Candelária.  
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enorme impacto e conseqüente, “poluição visual”, pois devem ser apreendidos de maneira muito 
rápida, simultânea e instantânea. A favela contemporânea é um quadro, um suporte em que o olhar 
não se contempla só em detalhes e a informação passa a ter cor e textura no emaranhado de suas 
casas que se amontoam pela encosta do morro.  
A proximidade entre casa e rua causa certa cumplicidade e intimidade. A casa é a rua. A rua é a 
casa. Tudo faz parte de um mesmo espaço, os limites não determinam onde termina a casa e 
começa a rua, e moldam as formas de viver em comunidade e que tem suas fronteiras desenhadas 
no imaginário de seus moradores. É a socialidade no cotidiano presente nas ruas da Candelária que 
definem os traçados de uma mapa imaginário. Nas andanças por suas ruas e becos são construídas 
as especificidades e que a diferenciam das outras localidades da favela. É a “arte de moldar 
percursos”, “maneiras de fazer” que marcam o traçado simbólico do lugar de pertencimento (DE 
CERTEAU, 1994). É procurar entender o seu espaço como lugar do encontro e da comunicação, 
lugar da cena pública onde se desenrolam a diversidade, os conflitos, as práticas e os imaginários 
sociais compartilhados, as possibilidades de diálogos. A rua é estabelecida a partir de uma 
interação comunicativa, de socialidade, de união, de confraternização, de solidariedade, de festa. É 
uma comunicação que busca arrancar uma expressividade do espaço estabelecendo a possibilidade 
e a exigência do diálogo e dos relacionamentos, para compreender os processos de ocupação, 
apropriação e significação dos espaços, conferem uma cartografia particular ao seu traçado 
urbano.  
 É na dinâmica da socialidade que as ruas da favela adquirem um significado pleno de 
sentidos e elementos simbólicos construídos por seus moradores a partir da articulação de seus 
repertórios culturais à percepção do ambiente que fundamenta possíveis fluxos modeladores de 
seu traçado urbano, inspirados pela comunicação e pelo imaginário do lugar. Tais práticas sociais, 
aparentemente cotidianos e banais, criam à consistência do lugar, ou sua ‘lugaridade’, e formam 
uma cartografia simbólica (MAIA & KRAPP, 2005) com características próprias de experiências, 
idéias, crenças e opiniões. São nas ruas da Candelária que esses elementos criam formas de 
estetizar o espaço da favela numa ambiência – visual e sonora – "não-contíguos na paisagem 
urbana, sendo reconhecidos em sua totalidade apenas....” pelos seus moradores (MAGNANI, 
1996, p. 45) e que podem estar contribuindo para ampliar e ancorar identidades; memórias e 
imaginários contidos nos referenciais e narrativas dos moradores que expressam no seu traçado 
urbano os laços emocionais da constituição, da pertença, da união, da crise e da re-significação da 
favela. 
 Esse próprio ato de caminhar pode ser motivo de estranhamento e admiração, afinal é a 
partir da observação que construímos as paisagens urbanas no seu ato de “habitar” a cidade, das 
formas de apropriação deste espaço por quem circula e freqüenta as ruas, as calçadas, as esquinas, 
as praças, enfim os lugares públicos da metrópole. Segundo Michel de Certeau (1996), toda cidade 
é escrita pelos trajetos dos seus habitantes, cujas formas de vida deixam suas marcas nas ruas do 
centro urbano e assim conformam ou formatam este espaço a partir de suas “práticas cotidianas” 
ou dos “usos do espaço público” que tais práticas engedram. 
É uma abordagem que conduz a um encontro de especial subjetividade com a favela: olhá-la como 
espaço vivido, interiorizada e projetada por grupos de pessoas que a habitam e com suas relações 
de uso que não só a percorrem como também interferem nas formas de circulação e nos sentidos 
determinados de fluxos criando outros e redirecionando-os (MAIA & KRAPP, 2005). A favela 
percorrida como um mapa pode ser um acúmulo de objetos, monumentos, ruas, painéis de escrita, 
textos oficiais, passagens, sons, imagens que se transformam e ensinam através da experiência 
cotidiana. 
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 A rua como escrita e como toda escrita tem sua sintaxe413? Mas o que nos faz pensar que 
a rua seja uma escrita? Nesta perspectiva, a rua seria a linguagem das casas. Uma rua não é 
propriamente um lugar material. Uma rua só tem sentido como possibilidade de caminhada e 
possibilidade de um destino. Não há estrada que não leve a parte alguma — mesmo uma rua sem 
saída e sem prédios leva a algum lugar no qual muitos já precisaram ir. Logo, a rua só é rua 
porque necessitamos caminhá-la, porque as casas, enquanto moradas singulares, precisam ser 
lidas em seu conjunto na escrita do improviso dos pés, consumação ortográfica da poética das 
casas. É no caminho que as casas tomam seqüência e sentido, escrevem um nome que vem antes 
de nós.  
Caminhar é a única possibilidade de significar as ruas da favela, apesar das motos que insistem em 
nos atropelar, pois o caminhar é parte fundamental do habitar o morro. A casa nos oferta abrigo, a 
rua nos impele a ir. Na favela essa idéia se mistura constantemente. A janela da sala está aberta 
para o beco. Se na casa nos demoramos, com a via nos ancoramos. Em nenhuma imagem, a 
relação com o destino, presente na matéria celeste das casas, está tão evidente. A rua é aquela pela 
qual os caminhos se cruzam e se refazem em suas diversas possibilidades, o estado pelo qual as 
casas não se cansam de nós.  
 Aprendemos com Michel de Certeau em sua obra “A Invenção do Cotidiano” que “o 
cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após 
dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente”. [...] “O cotidiano é aquilo que nos prende 
intimamente, a partir do interior”. [...] “É uma história a caminho de nós mesmos, quase em 
retirada, às vezes velada”. [...] Talvez não seja inútil sublinhar a importância do domínio desta 
história “irracional”, ou desta ‘não história’, como o diz ainda A. Dupont. “O que interessa ao 
historiador do cotidiano é o Invisível...” (DE CERTEAU, 1996, p. 31). 
 Ainda que cercado por múltiplas perspectivas de análise, considerando seus interlocutores, 
a originalidade da obra de Certeau está justamente no como ele inverte a forma de interpretar as 
práticas culturais contemporâneas, recuperando as astúcias anônimas das artes de fazer. Na 
perspectiva da racionalidade técnica, o melhor modo possível de se organizar pessoas e coisas é 
atribuir-lhes um lugar, um papel. De Certeau, ao contrário, nos mostra que “o homem ordinário” 
inventa o cotidiano com mil maneiras de “caça não autorizada”, escapando silenciosamente a essa 
conformação. Essa invenção do cotidiano se dá graças ao que de Certeau chama de “artes de 
fazer”, “astúcias sutis”, “táticas de resistência” que vão alterando os objetos e os códigos, e 
estabelecendo uma (re)apropriação do espaço e do uso ao jeito de cada um. 
 
“A Mangueira é mãe”: As narrativas sobre a construção do imaginário de lugar 
Em nítida oposição a cidade onde predominam relações interpessoais, a favela é marcada por 
relações personalizadas, onde todos se conhecem e se ajudam. Os laços de parentesco também são 
comuns, é freqüente ocorrer namoros e casamentos entre moradores da mesma área que procuram 
continuar residindo nas proximidades.  
Essa solidariedade vivenciada cotidianamente cria vínculos e sistemas próprios que garantem, 
mesmo que minimamente, os padrões de reprodução social. É neste processo que nascem 
alternativas coletivas para suprir necessidades comuns. Segundo Mello (2003), tais 
envolvimentos, que despontam com a experiência, a confiança e a afeição, denota intimidade. É 
nessa abrangência que o imaginário de lugar da Candelária, é compartilhado e forjado pelo 
símbolo edificante da união entre os seus moradores, pois “trata-se de um mundo vivido e 

                                            
413 Estudo das relações que as palavras estabelecem entre si nas orações e das relações que se estabelecem 

entre as orações nos períodos. 
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filosófico, existencial e coletivo, de enraizamento, lutas e glórias, uma ‘morada familiar’.” 
Através de conversas com os moradores para a realização da pesquisa414, pudemos perceber que 
em sua maioria, não reconhecem outros lugares fora da comunidade que vivenciem tal 
experiência. A Candelária e a Mangueira são apontadas nas entrevistas como o mais significativo 
da história de suas vidas. Eles falam com muito orgulho do lugar onde vivem “Aí, eu tenho, eu 
tenho muito orgulho deste lugar... Eu falo com os meus filhos sempre, se eu morrer dentro de um 
hospital vocês me ‘traz’ o meu corpo pra ‘qui’, vai embora daqui”415.  
 Falar do imaginário de lugar, o resultado histórico de um encontro entre o sonho individual 
e uma atitude coletiva sintetiza a importância das histórias de vida para entender o conjunto das 
experiências humanas no processo histórico, ou a articulação existente entre os indivíduos e as 
transformações sociais que influenciaram o espaço urbano local.  
“Quando eu vim pra cá aos seis anos de idade, me lembro que tinha muitos moradores, mas só 
que assim...tinha muito espaço...as casas tinham quintal, né, tinha espaço. Conforme foi 
crescendo, os ‘filho’ casando, ia aumentando aonde tinha quintal, ia aumentando mais outro 
cômodo (os ‘puxadinhos’), até que ficou todas as casas sem espaço nenhum ‘prás’ crianças 
brincar.”416 
  
 O começo de vida na Candelária para muitos moradores, envolveu grandes sacrifícios, 
embora muitas vezes a rede social atuasse como amparo nos primeiros tempos. Um exemplo 
disso, em meio a tantos outros, é o da Dona Maria da Penha Moreira, que há 30 anos veio para a 
Candelária com marido e filhos realizar um sonho: ter uma padaria. D. Penha, como é conhecida 
na comunidade, realizou seu desejo e na Rua Graciete Matarazzo417, apelidada pelos moradores 
por “Rua de Baixo” e principal logradouro da Candelária, construiu sua padaria:  
“Eu gosto de todos, de todo mundo...me ajudaram muito. Eu vim pra ‘qui’...sou muito grata e 
agradeço...não tem como agradecer o pessoal do morro o que fez por mim, entendeu? Eu vim pra 
‘qui’ eu e o meu marido, só nós dois morando num quarto de 3x3, com quatro ‘filho pequeno’...e 
eu tô aqui até hoje. E não tenho nada o que dizer contra do lugar...nada!”418 
 
 E com a ajuda e união da comunidade, que D. Penha se destaca como uma mulher 
empreendedora, criativa e com uma enorme capacidade de trabalho. Que aliás, continua firme e 
forte. Com um produto de qualidade e uma localização privilegiada, D. Penha chama a atenção 
pela maneira como se relaciona com seus fregueses. E diz com orgulho que seu estabelecimento é 
um “bom encontro e referência” na localidade. E, como dizia o poeta Vinícius, a vida é a arte do 
encontro, D. Penha soube e sabe valorizar o quanto um bom lugar, uma boa média (café-com-leite 
e pão francês na chapa) e uma boa conversa podem tornar as coisas mais simples, mais simpáticas 
e mais interessantes. D. Penha e sua família tornaram a padaria seu lugar perfeito para se 
conhecer os hábitos e gostos de seus fregueses. Aliás, é comum chegar e ser chamado pelo nome e 
ter a certeza de que o café-com-leite e o pãozinho gostoso que se aprecia serão servidos sempre 

                                            
414 Em parceria com a organização não-governamental Meninas e Mulheres do Morro, formada por 

lideranças comunitárias da Candelária-Mangueira. 
415 Depoimento no dia 11/05/2007 da D. Adineva da Cruz, 72 anos, nascida e criada na Candelária. 
416 Depoimento no dia 18/05/2007 da D. Maria das Graças da Costa Louzada Queiroz, 58 anos, nascida em 

Tombos de Carangola, Minas Gerais e criada na Candelária. 
417 Homenagem dos moradores “a uma grande mulher”, que trouxe várias melhorias no lugar, como: 

calçamento, escada, água nas casas, entre outras. É um importante símbolo do imaginário do lugar. 
418 Depoimento no dia 25/05/2007 de D. Maria da Penha Moreira, 67 anos, nascida e criada em Descoberto, 

Minas Gerais, e proprietária da padaria Eliete Gama, nome dado em homenagem à filha caçula. 
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naquela temperatura (nem muito quente e nem muito frio...), “Todo dia...de manhã 6 ‘hora’, e 
agora, 3 ‘hora’, estou aqui pra fazer o meu lanche”, fala seu Aírton Crispim Côrtes, 70 anos, que 
religiosamente ou “mês todo”, come seu sanduíche de pão francês (com queijo e presunto) e um 
copo de café-com-leite. 
A padaria faz parte da produção imaginária que a dinâmica social local construiu cujo conteúdo 
simbólico é possível de ser datado e classificado. Neste sentido, como parte de uma história, a 
padaria está vinculada a determinadas condições materiais e sociais, marcando distinções que 
estão presentes nas relações sociais do passado da Candelária como também no seu presente. 
Lugares e símbolos, através de laços emocionais conquistados ao longo de anos, adquirem um 
profundo significado. Portanto, a Candelária pode ser considerada uma comunidade imaginada 
porque proporciona um sentido quase religioso de pertença e camaradagem entre aqueles que se 
julgam compartilharem um determinado lugar simbólico. O lugar é simbólico na medida em que 
pode ser um espaço geograficamente unido, sedimentado por meio de sentimentos simbólicos; a 
configuração da paisagem, das construções e das pessoas tem sido investida com memórias 
coletivas que possuem suficiente poder emocional para gerar um senso comunal (Featherstone, 
1997). Certos lugares podem ser revestidos de um determinado status emblemático, como a 
padaria da D. Penha, e usado para representar uma forma de laço simbólico que se sobrepõe e 
encarna as várias afiliações locais que as pessoas assumem419. Assim, a criação de uma 
comunidade é inventada, mas não a partir do nada. Enfatiza-se a necessidade de um repositório 
comum de acontecimentos, paisagens e recordações, organizados e feitos para assumir uma 
qualidade primordial.  
 É no contexto do imaginário construído pela cidade que poderemos localizar memórias 
territorializadas na Candelária. Território cuja organização é marcada de características e 
especificidades, tanto pelos objetos, moradias, comércios e pessoas que aí se encontra, quanto pela 
maneira de apropriar-se, utilizar-se e considerar esse conjunto de elementos. O espaço não é 
somente uma área geográfica, mas também uma forma de relação com os objetos estruturados 
numa cultura e, sobretudo, uma rede relacional de representações em que os membros de uma 
mesma coletividade concedem significados, geralmente reconhecidos, a elementos e 
características de seu espaço. Nessa abrangência “um indivíduo não é distinto de seu lugar, ele é 
esse lugar” (Relph, 1976). Trata-se do existencial e coletivo, de enraizamento, lutas e glórias e, 
segundo Mello (2003), do sonho e da realização de abrir uma padaria, D. Penha decorre de 
lembranças notáveis de orgulho e do bem comum, uma significação especial “Não tem como 
agradecer o pessoal do morro o que fez por mim”.  
 
“A rua Show de Bola da Mangueira está com o Brasil no Pan” 
Quando se tem em mente discutir as dinâmicas de socialidade que nela têm lugar, um primeiro 
aspecto a se considerar é a sua complexidade no ‘agir urbano’. No cotidiano da favela e interessa-
nos buscar a pluralidade de sentidos produzidos e em produção, sua diversidade de sons, escritos, 
sinais, conversas que se processam em suas ruas e são expressões da diversidade que mantém a 
dinâmica deste espaço.  
Os processos de significação do espaço que acontecem a partir da socialidade são fundamentais, 
pois é através deles que podemos ver como por exemplo a rua, uma parte vital da favela, é 
construída e compartilhada no cotidiano. Possibilita acompanhar os movimentos, perceber sons, 
imagens e textos e as maneiras pelas quais se criam novas interpretações das mesmas paisagens. A 
favela passa a ser abordada como um espaço de comunicação, de produção de “mensagens” que 

                                            
419 Ibdem, idem. 
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marcam suas ruas, muros, como espaço polifônico de autorias variadas e conflitantes. O objetivo 
não é decifrar este texto, mas compreender o processo da sua constituição. Do ponto de vista do 
olhar da comunicação, podemos dizer que o texto polifônico da favela é produzido a partir das 
narrativas que resultam de relações de sociabilidade.  
No ano de 2007 os Jogos Pan-americanos chegavam a cidade, e também, à Candelária. A rua 
denominada Avenida Neves estava sendo ornamentada para concorrer no concurso “Nossa rua, 
nosso Pan” que a Prefeitura do Rio realizava para premiar a decoração mais criativa com o tema 
do Pan 2007. O concurso visava estimular a tradição do carioca de se mobilizar em torno de 
grandes eventos e fortalecer os vínculos comunitários dos moradores das diversas regiões da 
cidade. E isso me parece, cada vez mais, a vocação da Candelária. Não podíamos deixar de 
registrar a representação de um grande evento na cidade pela comunidade da Candelária, no seu 
lugar. A Candelária é participativa. Ela quer trazer para a favela o espírito do Pan. 
Observamos as conversas, as tomadas de decisão, as tensões, ou seja, toda a dinâmica da 
construção de um imaginário do lugar que representasse um evento que mexeu com o cotidiano 
da cidade. Eufórico ‘Partidinho da Mangueira’420, nos fala: “Aqui na comunidade a gente faz 
eventos. Há 25 anos a gente realiza a tradicional festa junina. E agora estamos no concurso da 
Rua do Pan...’A rua Show de Bola da Mangueira está com o Brasil no Pan’ é o nosso lema desse 
ano”. 
Mas como a Avenida Neves se tornou a Rua Show de Bola? Partidinho diz que a rua, no caso 
avenida, era muito apagada, sem vida. E vislumbrou que participando de um concurso de 
decoração de ruas poderia trazer oportunidades para melhorá-la. Assim no ano de 2002, 
inscreveu a Avenida Neves no concurso ‘Rua Show de Bola’, promovido pela Rede Globo de 
Televisão para a Copa do Mundo de futebol. “Já é uma tradição enfeitar nossa rua. Já quase 
ganhamos o concurso da copa do mundo de 2002. Ficamos em segundo lugar”421.  
Um grande evento, como o Pan-americano, a exemplo da Copa do Mundo, é capaz de unir as 
pessoas. E isso não foi diferente com os moradores da Candelária que expressaram toda a paixão 
pelo esporte. O mutirão é para enfeitar a rua onde eles moram. Uma tarefa feita com prazer e 
quem sabe até inspirada pela proximidade com o Estádio do Maracanã, palco da abertura e do 
encerramento da festa e lugar de competição de algumas modalidades. 
A “galera” trabalha compenetrada, “no gás”, afinal tudo tem que ficar pronto, pois “a prefeitura 
vem aqui ver os desenhos, ver nosso trabalho”, para selecionar as ruas que estarão na etapa final 
do concurso. Então, imaginem, os ânimos estavam agitados e concentrados na missão de deixar 
tudo conforme o regulamento, perfeito, bem bonito e caprichado. E para, dessa vez não deixar 
margem a dúvidas, de que a “rua Show de Bola da Candelária” merece o primeiro lugar.  
“Mas, graças à participação no concurso em 2002, a rua melhorou bastante, pois trouxe 
animação pra comunidade. Quando se aproxima o início de um evento desses, como uma Copa 
do Mundo e agora com o Pan, eles mesmos perguntam ‘Vai ter a rua? Vai ter a pintura?’ A gente 
pega as crianças para pintar os desenhos que a rapaziada faz. William vai desenhando, armando 
os desenhos e depois as crianças vem para pintar. Então, o barato é esse! As crianças pintam com 
noção do que eles têm que fazer. Então, as crianças se amarra nisso!”422 

                                            
420 Apelido de William de Jesus Melo, nascido e criado na Candelária há 39 anos. Além trabalhar como 

Guarda Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, é compositor da Mangueira, dono do trailler do “campinho” e 
organizador da festa junina que acontece na comunidade. 

421 Eles atribuem a culpa à Sandra de Sá, que não deu o ponto que faltava para ganhar o primeiro lugar no 
concurso. O 1º lugar foi para a Rua Jorge Yúdice, em Vila Isabel.   

422 Depoimento no dia 22/06/2007 de William de Jesus Melo. 
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Uma comunidade em contagem regressiva. Faltavam menos de um mês para o início dos Jogos e 
as cores do Pan já coloriam a cidade. Em época de Pan, era hora de mostrar o orgulho em vestir a 
cor do Brasil. E a Candelária não ficou de fora dessa torcida. Com todas as atenções na época era 
para o Pan, a festa junina deste ano ficou para agosto, “As melhores festas juninas que nós 
fizemos aqui são em agosto. E o nome da nossa festa é até ‘Festa de Agosto que dá Gosto’. É um 
mês de festa, toda sexta, sábado e domingo”423.   
O que mais incentiva Partidinho com a organização desses eventos é a possibilidade de divertir e 
alegrar a comunidade. Ele lembra emocionado de uma atração que, há alguns anos atrás, com 
apoio dos projetos especiais da Prefeitura do Rio, conseguiu trazer: um show de circo.  
“Esse show ficou marcado para mim na Candelária. O palhaço (dá uma parada e sorri lembrando 
do fato)...ele fez uma graça na minha frente. Quando eu me toquei que, pela primeira vez, eu 
‘tava’ vendo um palhaço de perto...e eu ‘grandão’, já ‘cascudão’, nunca tinha visto um palhaço 
legal. Quando eu olhei para cara das crianças, ‘tava’ todo mundo de boca aberta...aí eu me toquei 
que ninguém nunca viu também!”424 
Esse clima de festa representa para comunidade um estímulo de melhorias. Num certo sentido 
ela nos aproxima daquilo que de Certeau (1994) aborda em Invenção do Cotidiano. O autor fala 
de um sentido (senso) comum que reuniria uma liberdade (moral), uma criação (estética) e um 
ato (prática). O senso comum não divide a teoria e a prática, como se pensa normalmente, mas 
estaria presente numa arte de pensar necessária tanto às teorias e quanto às práticas cotidianas. 
Este juízo permite pensar as diversas formas de viver a simultaneidade temporal e espacial em 
jogo no espaço da favela. 
“Essa tradição de reunir os moradores da rua também serve para formar novos amigos. Eu gosto 
de festa, eu gosto de participar! E incentivar as pessoas a participar também. Comunidade é isso 
que a gente tá vendo mesmo. É um ajudar ao outro, cada um tentar fazer pelo próximo, que o 
próximo vai fazer por ele. Eu acho que é por aí que se constrói a comunidade”.425 
Tornar a rua uma festa a partir do trabalho de um grupo de moradores que não se importa em 
perder noites e madrugadas de sono, para que seja a mais bonita do bairro e até da cidade. “Quem 
não queria colaborar, quando viu o resultado, resolveu ajudar”, Tanta dedicação é para ver a 
Candelária ser campeã sempre na participação, na sociabilidade, na solidariedade, na esperança e 
de que viver com alegria pode ajudar e muito a passar pelas dificuldades da vida. 
“A Candelária é minha moradia, é o meu lazer, diversão, meu trabalho, aqui é tudo! E pode ficar 
melhor, mas precisa de mais ajuda governamental. Na nossa comunidade tem muitas coisas que 
podem ser melhoradas e criadas. Enquanto não chegamos lá, Beto sem-Braço tinha um lema ‘o 
que espanta miséria é festa’. Pelo menos a festa une a todos, pelo menos naquele momento ali 
alegre, vai curtir, vai até esquecer que tem algum problema, pelo menos naquele momento. A 
festa traz alegria e a alegria o prazer de viver.”426 
O time da Candelária também está de olho no campeonato: Quem vai levar o título desta vez?  
Como sempre empolgado e contagiante Partidinho vislumbra que “Esse ano vai ser a Rua Show 
de Bola na cabeça”.427 
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O Rio de Janeiro do imaginário de Hollywood como instrumento de 
propaganda ideológica 

 
Carlos  A. C. Moreno ∗ (DRP/FCS/UERJ) 
 

Introdução 
 O imaginário pode ser inicialmente compreendido como a dinâmica das imagens, que são 
as representações que os seres humanos têm das coisas, a partir dos sentidos. Já a ideologia, 
embora também diga respeito ao processo de abstração, diferencia-se do imaginário por estar 
investida por uma concepção de mundo. 
 Desde seu estabelecimento industrial, o imaginário de Hollywood corresponde, assim, à 
dinâmica de imagens que os filmes produzidos pelos grandes estúdios cinematográficos 
estadunidenses veiculam acerca dos fenômenos culturais mundiais. Tal estética de representação 
pode eventualmente combinar-se com a propaganda ideológica, como no caso do filme Uma 
noite no Rio, de 1940. Em meio à política de boa vizinhança do governo dos EUA, que buscava 
aproximação com o governo de Getúlio Vargas para apoiar a ação dos Aliados contra os países 
do Eixo na Segunda Guerra Mundial, o filme reforça uma determinada imagem metropolitana do 
Rio de Janeiro que, a partir de então, se consagra nas salas de cinema e na imaginação não só de 
estrangeiros como até mesmo de brasileiros. 
 

Propaganda ideológica 
 
 Segundo J. B. Pinho, “a propaganda ideológica encarrega-se da difusão de uma dada 
ideologia, ou seja, um conjunto de idéias a respeito da realidade” (1990, p. 22). 
 Noam Chomsky menciona que a expressão “propaganda ideológica” era utilizada, antes 
da Segunda Guerra Mundial, muito aberta e livremente como controle do juízo público, mas 
adquiriu “uma conotação ruim durante a guerra por causa de Hitler” (1999, p. 12). 
 Um filme pode ser abordado como representação ficcional da vida cotidiana e, ao mesmo 
tempo, considerado um instrumento cabível em um esforço de propaganda ideológica. Nesse 
caso, a análise do filme corresponde a um exercício de crítica da ideologia. Nas situações de 
propagação ideológica por meio de uma obra de ficção, o trabalho de leitura do crítico da 
ideologia lida com conteúdos que devem ser contextualizados em termos históricos e políticos.  
 

Crítica da ideologia 
 
 No livro Mitologias, Roland Barthes propõe a realização de “uma crítica ideológica da 
cultura dita de massa” (1980, p. 181). Aproximadamente durante dois anos, de 1954 a 1956, ele 
tentou refletir sobre alguns mitos da vida cotidiana francesa: 
                                            

∗ Bacharel e Mestre em Comunicação (UFRJ), Doutor em Letras (UFRJ), professor adjunto do Departamento 
de Relações Públicas da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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O ponto de partida desta reflexão era, as mais das vezes, um sentimento de impaciência 
frente ao “natural” com que a imprensa, a arte, o senso comum, mascaram continuamente 
uma realidade que, pelo fato de ser aquela em que vivemos, não deixa de ser por isso 
perfeitamente histórica: resumindo, sofria por ver a todo momento confundidas, nos 
relatos da nossa atualidade, Natureza e História, e queria recuperar na exposição 
decorativa do-que-é-óbvio o abuso ideológico que, na minha opinião, nele se dissimula. 
(Ibidem, p. 7) 
 

 Para Barthes, a sociedade francesa da década de 1950 é “campo privilegiado das 
significações míticas” (Ibidem, p. 158). Acima de tudo, por se tratar ainda de uma sociedade 
burguesa, em que “o estatuto profundo permanece: um determinado regime de propriedade, uma 
determinada ordem, uma determinada ideologia” (Idem): 

A França inteira está mergulhada nessa ideologia anônima: a nossa imprensa, o nosso 
cinema, o nosso teatro, a nossa literatura de grande divulgação, os nossos cerimoniais, a 
nossa Justiça, as nossas conversas, o tempo que faz, o crime que julgamos, o casamento 
com que nos comovemos, a cozinha com que sonhamos, o vestuário que usamos, tudo, na 
nossa vida cotidiana é tributário da representação que a burguesia criou para ela e para 
nós, das relações entre o homem e o mundo. (...) É através da sua ética que a burguesia 
impregna a França: praticadas no nível nacional, as normas burguesas são vividas como 
leis evidentes de uma ordem natural: quanto mais a classe burguesa propaga as suas 
representações, tanto mais elas se naturalizam. O fato burguês é assim absorvido num 
universo indistinto, cujo único habitante é o Homem Eterno, nem proletário nem burguês. 
(Ibidem, p. 160) 
 

 A sociedade sobre a qual reflete Roland Barthes é o campo privilegiado das significações 
míticas porque o mito é “formalmente o instrumento mais apropriado para a inversão ideológica” 
(Ibidem, p. 162):  

A semiologia ensinou-nos que a função do mito é transformar uma intenção histórica em 
natureza, uma contingência em eternidade. Ora, este processo é o próprio processo da 
ideologia burguesa. (Idem) 
 

Os críticos da ideologia vêm tratando das desigualdades e das contradições da vida 
moderna, tal como elas emergem no plano das representações cotidianas. Nessa tradição 
intelectual, tão bem caracterizada pelo trabalho do mitólogo Roland Barthes, desponta mais 
recentemente a obra do filósofo e psicanalista esloveno Slavoj Zizek. Vladimir Safatle, professor 
de Filosofia da USP, vê em Zizek um "interlocutor maior nos debates sobre o destino do 
pensamento político de esquerda", cuja via de abordagem da cultura contemporânea seria 
justamente marcada pelo encontro de um certo resgate da tradição dialética hegeliana com uma 
inédita "clinica da cultura" de orientação lacaniana (SAFATLE: 2003, p. 179). Sobre a 
originalidade do texto de Zizek, Safatle evoca um estilo de curto-circuitos: prosa vertiginosa 
fundada em cortes sucessivos de planos conceituais que permitem, por exemplo, passar 
diretamente da discussão de impasses filosóficos ao trabalho de cineastas contemporâneos 
(Ibidem, p. 180). Tal estilo e tal valorização de um meio como o cinema parecem extremamente 
pertinentes nesta inclusão do pensamento de Zizek no campo dos estudos de mídia. 
 Slavoj Zizek afirma categoricamente a existência da ideologia como “matriz geradora que 
regula a relação entre o visível e o invisível, o imaginável e o inimaginável, bem como as 
mudanças nessa relação” (1996, p. 7): 

“Ideologia” pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que 
desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças 
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voltado para a ação; desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas 
relações com uma estrutura social até as idéias falsas que legitimam um poder político 
dominante. (Ibidem, p. 9) 
 

 Para Zizek, a ideologia “reside na externalização do resultado de uma necessidade 
interna” (Ibidem, p. 10). E a tarefa da crítica da ideologia é “justamente discernir a necessidade 
oculta, naquilo que manifesta como mera contingência” (Idem): 

Na tradição do Esclarecimento, a “ideologia” representa a idéia desfocada (“falsa”) da 
realidade, provocada por vários interesses “patológicos” (medo da morte e das forças 
naturais, interesses de poder etc.); para a análise do discurso, a própria idéia de um acesso 
à realidade que não seja distorcido por nenhum dispositivo discursivo ou conjunção com 
o poder é ideológica. O “nível zero” da ideologia consiste em (des)apreender uma 
formação discursiva como um fato extradiscursivo. 
Já na década de 1950, em Mitologias, Roland Barthes propôs a noção de ideologia como 
a “naturalização” da ordem simbólica – isto é, como a percepção que reifica os resultados 
dos processos discursivos em propriedades da “coisa em si”. (Ibidem, p. 16) 
 

 De acordo com Zizek, a problemática da ideologia traz de volta “à centralidade do 
antagonismo social (a “luta de classes”)” (Ibidem, p. 33). Seu argumento é o de que se lida aqui 
com uma topologia paradoxal (Ibidem, p. 35). Nela, a superfície (a “mera ideologia”) vincula-se 
diretamente com aquilo que é “mais profundo que a própria profundeza”, o que é mais real do 
que a própria realidade (Idem). 
 
 O contexto 
 
 De acordo com a historiadora Bianca Freire-Medeiros, no início do século XX, a América 
Latina era vista pelo público estadunidense “como atada a uma condição de irreversível atraso” 
(2005, p. 7): 

Espanhóis e portugueses eram, aos olhos dos puritanos do Norte, irrecuperavelmente 
falsos, mesquinhos, cruéis e destinados a perpetuar a lógica pouco produtiva da era 
colonial, bem como a estagnar na languidez dos trópicos. 
Em meados da década de 1920, Sylvio Gurgel do Amaral, embaixador do Brasil em 
Washington, queixava-se da falta de interesse da imprensa americana por assuntos 
brasileiros: quando ao maior país da América do Sul era reservada atenção, tratava-se 
invariavelmente de alguma notícia sensacionalista e pouco elogiosa. Segundo o 
embaixador, o Brasil era apresentado como “um vasto hospital” habitado por perigosos 
peixes, cobras e insetos. (Idem) 

 
 O comportamento abertamente preconceituoso dos Estados Unidos em relação à América 
Latina começa a mudar por causa da Grande Depressão (Ibidem, p. 8). A severa crise econômica 
leva a uma nova percepção do papel do Estado por parte da sociedade civil, e há uma expansão 
do setor público nos EUA. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o governo 
estadunidense passa a ver os países e povos da América Latina como aliados estratégicos, que 
devem ser tratados como bons vizinhos (Ibidem, p. 9): 

Se já era possível perceber, no fim dos anos de 1920, uma atitude mais progressista dos 
americanos do Norte em relação à América Latina, nas décadas seguintes esta se torna 
parte de sua política oficial. O recém-eleito presidente Franklin D. Roosevelt sabia, de 
pronto, que, se quisesse manter a unidade continental face à ameaça das forças do Eixo, 
as relações interamericanas teriam que ser redefinidas em termos de uma postura menos 
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arbitrária. Seu antecessor, Herbert Hoover, havia começado a retirada das forças militares 
americanas de Cuba e Nicarágua, bem como as “viagens de boa vontade” (em 1928, a 
duas semanas das eleições, Hoover visitara onze países na América Latina). Mas foi 
apenas com o democrata Roosevelt que o princípio de não-intervenção passou a ocupar 
lugar central na política americana. A velha fórmula da política de boa vizinhança foi 
retomada e todos os jornais, as duas estações de rádio existentes à época, e obviamente 
Hollywood, foram conclamados a participar da luta contra o nazi-fascismo. Sua missão 
era ajudar a criar, em níveis doméstico e internacional, uma atmosfera de apreciação e 
respeito pela cultura da América ibérica, ao mesmo tempo em que deveriam mobilizar a 
opinião pública latino-americana em favor dos interesses e objetivos dos EUA no 
contexto da Segunda Guerra Mundial. (Idem) 

 
 O Rio visto por Hollywood até 1933 
 
 The Girl from Rio, de 1927, foi o primeiro filme estadunidense a ter o Rio de Janeiro 
como cenário. Nele, segundo Freire-Medeiros, “as personagens cariocas tinham nomes 
hispânicos, e o Rio era apresentado como uma vila esquálida” (Ibidem, p. 8). Em 1931, outra 
produção de Hollywood tinha como título o equivalente a “Rio, caminho para o inferno”. 
Repercutiu tão mal que o governo brasileiro solicitou que o filme fosse retirado de circulação, 
mas não foi atendido (Idem). 
 A situação muda com Voando para o Rio, de 1933. De acordo com Freire-Medeiros, a 
cidade apresentada no filme “dispõe de todos os elementos definidores de uma metrópole 
cosmopolita”: 

As primeiras tomadas, que transportam o espectador ao Rio, são persuasivas: a bordo do 
avião do piloto e band leader americano Roger (Gene Raymond), é possível acompanhar 
um desfile de imagens de cartão-postal que começa na Baía de Guanabara, passa pelo 
centro da cidade (onde figuras elegantes disputam, com velozes carros da época, o espaço 
em frente à Confeitaria Colombo), vai ao Alto da Boa Vista, visita o moderno Jockey 
Club, dá a volta no Pão de Açúcar e se encerra no Jardim Botânico. Há uma nítida 
preocupação em combinar, de maneira equilibrada, as imagens de uma cidade 
naturalmente exuberante com as de uma metrópole civilizada. (Ibidem, p. 11) 

 
 Bianca Freire-Medeiros relata que Voando para o Rio foi “o primeiro e último musical 
hollywoodiano passado no Brasil a incorporar atores negros em seu elenco” (Ibidem, p. 15). Em 
um de seus números musicais, a cantora afro-americana Etta Moten “explica ‘how to be a 
Carioca’”, vestida de baiana, “simbolizando a presença da herança africana na cultura brasileira e 
introduzindo uma imagem mais tarde imortalizada por Carmen Miranda” (Idem). 
 

A cidade de Carmen Miranda 
  
 Uma noite no Rio foi o segundo filme de Carmen Miranda nos EUA. No início de 1940, 
ela havia rodado Serenata tropical, já pela 20th Century Fox. Sobre Uma noite no Rio, comenta 
Freire-Medeiros: 

Este seria não somente o primeiro papel falado de Carmen, mas, acima de tudo, sua 
estréia como reconhecida “embaixatriz da boa vizinhança”. Depois do fiasco de Serenata 
tropical na América Latina, a preocupação da Fox em agradar tanto aos americanos do 
Sul quanto aos do Norte levou o estúdio a submeter o script de Uma noite no Rio – 
baseado no roteiro original de Folies Bergères – à Embaixada Brasileira, que, de fato, 
censurou várias cenas consideradas “pouco convincentes”. A Fox também requisitou, 
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junto ao Departamento de Informação e Propaganda do governo Vargas, fotografias do 
Rio para assegurar uma (re)criação fiel dos sets. 
Os créditos que abrem o filme são apresentados num colorido layout cercado de estrelas, 
notas musicais, montanhas e palmeiras. O público sabe de antemão o que esperar: 
romance e música num paraíso tropical. A cena de abertura, um establishing shot do Rio, 
traz um cenário com ainda mais montanhas, palmeiras e fogos de artifício. Dançarinos 
empunhando pequenas tochas abrem caminho para a presença multicolorida de Carmen 
cantando, em português, “Chica, chica, boom, chic”. “Um Rio elegante, bem vestido, de 
ambientes luxuosos, com música nossa”, celebrou, nas páginas de Cinearte, o jornalista e 
consultor técnico para a 20th Century Fox, Gilberto Souto. (Ibidem, p. 18-9) 

 
 A seqüência de abertura de Uma noite no Rio é exemplar não só em termos de revelar a 
imagem de uma metrópole moderna em meio a palmeiras e samambaias, mas também como 
instrumento de propaganda da mensagem da política da boa vizinhança. Nela, o ator Don 
Ameche, vestindo um uniforme da Marinha estadunidense, apresenta uma canção sobre os laços 
comuns que supostamente unem americanos do norte e do sul. Enquanto isso, Carmen Miranda, 
de falsa baiana, sorri e faz cócegas, de leve, na barriga de Ameche. Encena-se, assim, um quadro 
em que o americano do norte, imperialista mas bem-intencionado, encontra a parceira ideal numa 
americana do sul exótica e dócil. 
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Pegação, Cidadania e Violência: as Territorialidades do Imaginário da 
População LGBT do Rio de Janeiro 
Luiz Eduardo Neves Peret428 (UERJ/FCS) 
 
Introdução 

Na atualidade, a falta de segurança nos centros urbanos tem se apresentado como um tema 
cada vez mais preocupante para a população, o governo e o meio acadêmico. Porém, há um 
recorte específico da questão de segurança que permanece como um problema endêmico há 
décadas, tanto nas grandes cidades quanto no interior: a população LGBT – Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.  
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Basta lembrarmos que o movimento Gay Pride, que originou as Paradas do Orgulho Gay – hoje 
chamadas de Paradas de Consciência LGBT – teve início em um confronto relativo à segurança. 
E não se tratou, somente, de um pequeno grupo, mas da segurança pública e afirmação de 
espaços: na madrugada de 28 de junho de 1969, o que teria sido mais uma batida policial de 
rotina, no bar Stonewall Inn, no bairro Greenwich Village em Nova Iorque, tornou-se um espaço 
de conflito aberto e mostrou claramente a situação insustentável que a população LGBT 
enfrentava nos EUA, forçada a se manter escondida das vistas do público, com medo da prisão, 
dos espancamentos e demais abusos da autoridade policial, sem a possibilidade de defesa de 
quaisquer direitos civis. 

 A partir dali, uma parte dessa população se organizou em grupos de militância, 
estabeleceu metas pela visibilidade pública e conscientização e participou de movimentos de 
emancipação, ao lado de feministas, anti-racismo e pacifistas contrários às intervenções norte-
americanas em outros países. Logo surgiram jornais especializados na questão dos direitos civis 
negados à população LGBT e, no primeiro aniversário dos confrontos de Stonewall, Nove Iorque 
e Los Angeles tiveram as primeiras Paradas do Orgulho.  

O movimento em prol dos direitos LGBT se organizou em vários países, com diferentes 
graus de sucesso. Com o advento da AIDS – que se espalhou amplamente entre os gays – parte 
do movimento se concentrou no cuidado dos portadores do HIV e na defesa dos seus direitos. 
Outros grupos voltaram sua atenção para as questões lésbicas. Outros, ainda, enveredaram pelo 
caminho da integração social de travestis e pelo direito à cirurgia de redesignação de gênero 
(“mudança de sexo”) e à mudança de identidade de transexuais. 

Uma das maiores lutas atuais do movimento brasileiro de emancipação e conscientização 
LGBT – também conhecido como Movimento Homossexual Brasileiro ou MHB – é a aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados (PLC) 122/2006, que iguala a discriminação por 
orientação sexual e identidade de gênero – popularmente chamada de “homofobia” – ao crime de 
racismo e prevê as mesmas sanções legais, inclusive multa e prisão. A principal argumentação 
dos grupos contrários ao Projeto (a maioria dos quais é de base religiosa cristã evangélica) é de 
que a nova lei seria inconstitucional, porque impediria a livre expressão religiosa. A “livre 
expressão religiosa” citada é, em essência, a possibilidade de líderes religiosos, em cultos e 
sermões, continuarem a pregar às suas congregações que a homossexualidade é um pecado 
mortal, que Deus criou homem e mulher para a relação heterossexual e que qualquer coisa 
diferente disso é uma abominação. 

O projeto de lei, em que pese realmente se propor a limitar abusos, não tem como meta 
primária a censura aos religiosos – muito menos “queimar a Bíblia”, como pastores mais 
exaltados denunciam em entrevistas e reportagens. As principais funções da nova lei serão 
impedir empregadores de demitir funcionários(as) por discriminação de gênero e sexualidade, 
impor penas mais severas a quem agride (física ou mesmo verbalmente) homossexuais, além de 
punir estabelecimentos que tentem expulsar ou censurar o comportamento afetivo de casais do 
mesmo sexo. Uma das questões centrais na argumentação da lei é, justamente, a mesma que 
provocou os eventos de Stonewall, há quase 40 anos: a falta de segurança para lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros em ambientes públicos. O conceito de 
“segurança”, aqui, não se traduz apenas na problemática dos assaltos, assassinatos e seqüestros, 
mas em um tipo de violência cotidiana que ainda aflige essa população. 
São os olhares, as atitudes veladas, os comentários, a violência física e verbal, as tomadas de 
decisão que atrapalham, minam e enfraquecem as condições de vida mais primárias. Quantas 
pessoas LGBT têm, no Brasil, a possibilidade de expressar, em público, sua afetividade com a 
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mesma “naturalidade”429 e desvelo que os casais heterossexuais? Várias são as pesquisas que 
tratam do tema da sociabilidade homossexual, em especial no Carnaval, nas Paradas e em 
determinados ambientes, públicos ou privados, em que a grande concentração de pessoas 
homossexuais age como um estímulo de segurança e conforto para que aconteçam manifestações 
de afeto sem medo de represálias nem agressões. 

É importante salientar, porém, que mesmo nesses ambientes e nos pontos específicos no 
tempo em que a manifestação pública da homossociabilidade é possível – como no Carnaval e 
nas Paradas – ainda são registrados casos de agressão verbal e física. O que nos leva a questionar 
a aparente fragilidade desses locais e momentos, no que tange às questões de segurança. Um 
exemplo recente é a quantidade enorme de obstáculos que as entidades responsáveis pela 
organização das Paradas têm encontrado, no tocante à liberação de alvarás para a realização 
desses eventos. Detalhes técnicos e burocracias que não afetam a consecução de outros eventos 
são constantemente levantados por agentes de prefeituras, defesa civil, polícia militar, corpos de 
bombeiros e outros órgãos, principalmente aqueles voltados para a segurança pública.  
O Brasil é, atualmente, o país com a maior quantidade de Paradas, caminhadas e marchas LGBT 
– são 150 oficialmente registradas pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (ABGLT)430, além de mais 33 eventos correlatos (congressos, 
exposições, festivais etc.) – mas, simultaneamente, é um dos países ocidentais em que os direitos 
fundamentais dessa população (como o direito à união civil e/ou casamento, adoção, participação 
em espólio, pensão ao cônjuge etc.) não são garantidos em lei e dependem de jurisprudências e 
da boa vontade de promotores e juízes. 
A propósito dessas ansiedades e perspectivas, o pesquisador Simon Hutta431 veio ao Brasil entre 
2007 e 2008 realizar uma pesquisa intitulada “Geografias de Violência e Geborgenheit: Lutas 
Queer pela Segurança no Brasil”, na qual ele fez oficinas e exercícios práticos com grupos 
focais, registros em vídeo de Paradas e também de uma ampla gama de atividades relacionadas à 
população LGBT, coletas de informações primárias (diretamente com os sujeitos) e secundárias 
(com os sujeitos coletando informações com terceiros) e entrevistas. O presente artigo apresenta 
os resultados de uma pesquisa paralela a uma de suas iniciativas, da qual tivemos a oportunidade 
de participar, primeiro como sujeito em um grupo focal e, mais tarde, como co-pesquisador, na 
coleta e consolidação dos dados. Gostaríamos de agradecer ao pesquisador pelo seu incentivo e 
apoio na realização desta pesquisa. 

 
Geografia, Sexualidade e Gênero 

 
A Geografia tem percebido um aumento considerável de proposições e teorias em torno do 

espaço, já não mais no contexto puramente físico, mas principalmente no sentido das relações 
sociais e da cultura. As relações entre corpo e cidade, entre arquitetura e estruturas de controle e 
entre o avanço tecnológico da comunicação e o processo de “desterritorialização” da geografia 
clássica constituem um campo de pesquisa bastante frutífero. 

Os últimos anos do século XX e os primeiros deste século estão marcados por um efeito de 
ambivalência nas relações sociais. Graças à tecnologia, o planeta se tornou uma grande “teia”. A 
                                            

429 Sobre o processo de “naturalização” – expressa na “aceitação como natural” – do comportamento afetivo 
heterossexual, vide FURLANI, 2003. 

430 Para mais informações e uma lista detalhada, vide http://www.abglt.org.br  
431 Mestre em Psicologia pela Universidade Livre de Berlim e doutorando em Geografia Humana na 

Universidade Aberta de Milton Keynes, Grã-Bretanha. Perfil no site da Universidade: 
www.open.ac.uk/socialsciences/about-the-faculty/departments/geography/postgraduate/profiles/simon_hutta.php  
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comunicação acelerou processos e criou novas formas de relacionamento. Agrupamentos sociais 
de diferentes naturezas se formam e se espalham, sem o confinamento geográfico de antes. Usos 
e costumes, produtos e possibilidades que eram disponíveis apenas a determinada cultura, agora 
podem ser vistos, sentidos e usados por qualquer um que tenha acesso à comunicação global. 
Novas experiências digitais modificam valores tradicionais e as formas de lidarmos com eles, 
nas ordens tanto do público quanto do privado. 

Por outro lado, vemos movimentos de resistência localizados, em que o sistema 
comunitário local não se rende aos processos de “pasteurização” incentivados pela globalização. 
As comunidades se adaptam à tecnologia e aos novos valores sociais e culturais, aproveitando-os 
para se lançarem também ao mundo, sem perderem de vista suas raízes. Os fatos cotidianos e 
banais do dia-a-dia valorizam e fortalecem as relações comunitárias locais. Os homens “comuns” 
ganham importância dentro do espaço compartilhado e se tornam atores sociais. A cultura do 
cotidiano adquire força como noção privilegiada para interpretar as múltiplas sociabilidades que 
se estabelecem nas cidades. 
O ponto de vista clássico sobre a interação social na cidade era antes permeado pela lógica 
iluminista do racionalismo, na qual o estilo de vida urbano e moderno se opunha ao modelo 
tradicional, típico da área rural e das regiões mais atrasadas em termos de técnica. O espaço da 
(con)vivência era substituído, no ambiente urbano, pelo espaço da associação. Atualmente, 
percebe-se uma mudança na forma de análise dessas interações, onde se valoriza novamente a 
comunidade, um conceito abordado de diferentes maneiras ao longo do tempo, por diferentes 
autores432. Da mesma forma, as relações entre o corpo e a cidade, sua estrutura arquitetônica, 
suas múltiplas vozes e seus diferentes afetos sociais, emotivos e subjetivos, têm se constituído 
em um vasto tema de análise. Para tanto, geógrafos, sociólogos, filósofos, historiadores, 
comunicadores, psicólogos, biólogos, físicos e pesquisadores de diversas outras áreas reúnem 
esforços interdisciplinares para melhor compreender a realidade urbana que se coloca e quais os 
seus reais efeitos em relação à Humanidade433. 

A pesquisa principal que serve de base a este artigo se fundamenta, em grande parte, nas 
Teorias Queer, o que implica uma breve exposição inicial sobre sua proposta e trajetória. Os 
Estudos Queer têm como princípio a contestação ao modelo que permeia as ciências humanas e 
sociais: homem, heterossexual, branco, de classe média ou alta e ideologias conservadoras. 
Observa-se que esse modelo influencia uma série de tendências nos próprios estudos sobre a 
população LGBT.  

O estereótipo heteronormativo e suas hierarquias sexuais têm servido, inclusive, como 
protótipo para algumas das principais iniciativas políticas de integração social da população 
LGBT à sociedade (como a definição de “família” e os conceitos relativos à adoção de crianças, 
a partir do modelo heteronormativo), em vez de propor alternativas ao modelo hegemônico. As 
Teorias Queer discordam veementemente de tal postura e procuram não definir hierarquias, nem 
linearidade, entre os conceitos de gênero, sexo e desejo, partindo do princípio de que há 
inúmeras configurações possíveis entre esses elementos. Segundo Joseli Silva,  
“Na geografia este pensamento se manifesta nos estudos das chamadas “geografia feminista” e 
“geografia das sexualidades”. A influência queer se desenvolve nas pesquisas geográficas a 
partir dos anos 90, privilegiando um novo olhar para os enfoques de gênero e sexuais. As(os) 
geógrafas(os) desta tendência argumentam que não há posições binárias entre gêneros, mas 

                                            
432 MAIA in FREITAS, 2005: pp. 36-37. 
433 Para uma visão mais ampla do estado da arte das pesquisas envolvendo Geografia Social, Cultural e da 

Sexualidade, sugerimos BINNIE e VALENTINE, 1999. 
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complexidades de relações que constroem identidades paradoxais. O ponto central de suas 
críticas é a “falácia” da oposição hetero/homo sexual que organiza o conhecimento e as ações 
dos sujeitos no mundo. Advogam uma política identitária de sujeitos que podem, de forma 
relacional e processual, transgredir e sustentar os sistemas explorando as relações entre a 
sexualidade e espaço para revelar a vasta disposição de negociação constante entre corpos e 
lugares.”434 

 
A posição binária entre gêneros, mesmo amplamente criticada na academia 

contemporânea, ainda rege o pensamento de boa parte da sociedade, que não apenas mantém  
uma hierarquia de valores entre o “masculino” e o “feminino”, como ainda confunde gênero com 
sexualidade, enxergando gays como “homens femininos” e lésbicas como “mulheres 
masculinas”. Mais ainda, muitas vezes homens e mulheres homossexuais são tão fortemente 
influenciados pelos estereótipos impostos pela sociedade que acabam realmente emulando os 
comportamentos que essa mesma sociedade lhes atribui, pelos quais os “reconhece” e, na maior 
parte das vezes, que são motivo de chacota, discriminação e humilhação pública, alienando as 
pessoas GLBT ainda mais.  
No caso de travestis e transexuais, que hoje são reconhecidas pela academia e pelo Movimento 
como pessoas com uma identidade de gênero transitória e/ou equivocada em relação ao seu 
corpo biológico (e não mais como “homossexuais levados ao extremo de modificarem seus 
corpos”), ou seja, finalmente percebidas pelo seu gênero e não pela sexualidade, a agressão 
física, emocional e psicológica é ainda maior, bem como a internalização dos processos 
discriminatórios. Muitas travestis femininas ainda se vêem como homens e ainda se confundem 
quanto à própria identidade. As dificuldades de acesso à educação e o isolamento social que lhes 
é imposto só pioram esse estado de coisas. Seu refúgio é seu território, geralmente próximo à 
área de prostituição local, em que muitas delas vão viver e morrer. Só há relativamente poucos 
anos têm surgido iniciativas no sentido de reduzir a vulnerabilidade dessas pessoas, bem como 
estudos sérios a respeito do seu cotidiano. A propósito da agressão e da dúvida internalizada, 
registra Silva: 

 
Os maiores sofrimentos vividos pelas travestis na 

infância, por unanimidade, foram na escola. Quando elas 
resgatam estas experiências, alertam para o fato de que 
ainda não haviam se tornado travestis e realizam 
evocações que se confundem com o masculino e o 
feminino. A expressão “eu ainda era uma gay” é bastante 
comum, assim como a percepção de que o ser travesti é 
“mais evoluído” do que o ser gay, como se houvesse uma 
trajetória a ser percorrida por todas as pessoas que não 
se encaixam no padrão da norma do gênero masculino.435 

 
Tal quadro geral de insegurança, repressão emocional e psicológica a que são submetidas 

as pessoas LGBT é reproduzido nos depoimentos e exercícios citados adiante. 
 

Geborgenheit no Rio de Janeiro 

                                            
434 SILVA, Joseli, 2007: p.5. 
435 SILVA, op. cit., p.9. 
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O conceito de Geborgenheit sugere, à primeira vista, a tradução como “segurança” ou 
“proteção”. Entretanto, ele não se limita à ausência de perigo. Geborgenheit é um termo 
complexo que se refere a um sentimento subjetivo de segurança, fundamentado na relação direta 
do sujeito com o ambiente. Ele pode ser, portanto, traduzido como um misto de “segurança”, 
“aconchego”436, “conforto”. No caso específico da população LGBT, o “aconchego” tem relação 
direta com a sensação de ser socialmente aceito. E a aceitação como elemento determinante do 
aconchego ocorre, primariamente, em duas vias: uma temporal – ocasiões específicas em que 
acontecem aglomerações da população LGBT, como em determinados blocos de Carnaval e nas 
Paradas – e uma espacial – locais que são criados especificamente para a população LGBT, ou 
por ela apropriados como áreas de convivência. 
Na cidade do Rio de Janeiro, há locais que ocuparam posições de destaque em diferentes 
momentos e cujos ciclos já se encerraram. O McDonalds da Rua Senador Dantas, na Cinelândia, 
recebia em meados dos anos 1980 uma clientela específica nas noites dos fins de semana. 
Travestis e drag queens, antes de fazerem apresentações em boates próximas ou (em especial no 
caso das travestis) iniciarem mais uma jornada de trabalho na área de prostituição entre a Lapa e 
a Glória, iam jantar, conversar e trocar informações sobre trabalho. Gays e lésbicas, além de 
garotos de programa (michês) que trabalhavam na região, também paravam para conversar. Com 
os problemas com a segurança da área e uma série de mudanças no ambiente – inclusive o 
fechamento de vários cinemas, um dos quais deu lugar a um templo da Igreja Universal do Reino 
de Deus – a freqüência diminuiu. O McDonalds mudou de lugar e, mesmo ainda recebendo 
públicos diversos, seu caráter de “point gay” se perdeu – exceto para a prática da “pegação”, que 
será discutida mais adiante. 

A Rua Visconde Silva, em Botafogo, teve, nos anos 1990, uma concentração de casas 
noturnas voltadas para gays, lésbicas, bissexuais e heterossexuais ‘simpatizantes’ (eram bares e 
boates autodenominados GLS). Foi apelidada pelos freqüentadores de “Rua da Lama” e, à época, 
a aglomeração em frente às portas das casas gerou efeitos na própria rua: casais andavam de 
mãos dadas e se beijavam, com pouco ou nenhum medo de represálias. Mesmo a rua sendo via 
de passagem de carros e ônibus (o que ocasionalmente abria espaço para uma manifestação 
discriminatória), os freqüentadores tinham pouco do que se queixar. Ainda há uma ou duas 
boates no local, mas o ritmo do local caiu muito. 

A Rua Farme de Amoedo, em Ipanema, há décadas tem sido um local de encontro maciço 
de gays e, em menor número, de lésbicas. Um domingo de verão na “área gay” da praia 
(delimitada por bandeiras do arco-íris em quiosques na areia) não é considerado completo sem 
uma ida à porta do Bar “Bofetada”. No Carnaval, quando a Banda de Ipanema (um exemplo de 
agrupamento com limites temporais) se dispersa, a maior parte das pessoas fica na Farme. A 
concentração de homens de sunga gera um clima de libido exacerbada e, no Carnaval, excessos 
que beiram o atentado ao pudor não são incomuns. Porém, mesmo nesse “recanto paradisíaco”, 
há problemas. Nos anos 1990, um grupo de rapazes autodenominados “judocas” (supostamente 
praticantes de Jiu Jitsu) atacava casais e agrupamentos na rua e provocava tumultos à porta do 
“Bofetada”. Recentemente, um grupo chamado “Farmeganistão” (em citação aos conflitos 
sangrentos do Afeganistão), formado por moradores das redondezas, iniciou um movimento 

                                            
436 Após a explicação inicial dos elementos que envolviam o conceito de Geborgenheit, mediante sugestão 

coletiva do primeiro grupo focal, Hutta passou a usar “aconchego” ao invés de “segurança” como tradução mais 
completa do termo. 
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violento e repressivo para expulsar a população LGBT da área, sem sucesso. A Farme resiste 
bravamente às ondas de homofobia que vêm se chocar contra suas mesas e balcões. 
Desde o final dos anos 1990, a Rua Almerinda Freitas, em Madureira, começou a testemunhar 
por um fenômeno gregário semelhante. Rua comercial durante o dia, nas noites de quarta-feira 
ela passou a reunir gays, lésbicas, bissexuais e ‘simpatizantes’. A boate “Papa G” atraía grande 
público e, mesmo quando ela fechou as portas, os encontros permaneceram, com a presença de 
um notável contingente de menores de idade, que não poderiam ainda freqüentar bares e boates. 
O fato de a rua ter pouco movimento à noite e estar localizada no centro de Madureira, perto de 
várias vias de acesso para trens, ônibus e vans, ajudou a promover sua fama como “point” da 
noite LGBT suburbana. A boate reabriu e fechou para reformas várias vezes, mas o movimento 
permanece e o espaço da rua (que em outras noites é um “não-lugar” antropológico437), é 
dominado e transformado em espaço festivo, quase “dionísico”. Drags andam “montadas” 
(maquiadas e em trajes femininos) e casais se beijam sem medo. O genius loci (espírito do lugar) 
que se apossou daquele espaço parece ser, sem dúvida, um “espírito do arco-íris”438.  

 
Proposta, Metodologia e Resultados Preliminares 

 
A pesquisa principal, ainda em andamento e que faz parte do projeto de doutorado do 

pesquisador Simon Hutta, se compõe de diferentes metodologias de coleta de dados acerca da 
subjetividade da população LGBT brasileira, no que se refere às questões de segurança, 
aconchego e aceitação, nos diferentes espaços urbanos.  

Tivemos a oportunidade de participar de um grupo focal da população LGBT como sujeito 
e, mais adiante, como co-pesquisador, na coleta, transcrição e análise preliminar de informações 
obtidas no próprio grupo e, também, de outras pessoas LGBT por meio de entrevistas. Os 
resultados a serem aqui apresentados representam uma fração do que ainda está sendo 
consolidado para uma análise mais profunda. Chamou nossa atenção, todavia, que mesmo em 
um estágio inicial, algumas respostas se repetem com notável freqüência e parecem transmitir 
um sentido comum a algumas ansiedades e perspectivas das minorias sexuais nos centros 
urbanos. 

A participação foi voluntária; foram assinadas permissões de registro anônimo dos 
depoimentos (os sujeitos serão identificados por iniciais e idades), concentrando-se nos hábitos 
afetivos de cada sujeito. Por “hábitos afetivos”, entendemos suas atividades cotidianas no que se 
refere à expressão de sua afetividade e sexualidade: freqüentar ambientes voltados para o público 
LGBT, namorar, manter relações sexuais etc. O grupo acolheu heterossexuais que freqüentam 
ambientes LGBT e/ou que têm amizade e respeito por essa população (‘simpatizantes’). Foram 
realizadas 10 reuniões, com freqüência variada (nem todos os sujeitos vinham a todas as reuniões 
e às vezes traziam outras pessoas). Só um sujeito era menor de idade (16) e uma permissão foi 
obtida para sua participação. Dos sujeitos (cerca de 10 freqüentadores fixos e mais seis pessoas 
entrevistadas), a maior parte era formada por gays entre 21 e 40 anos. Não houve participação 
significativa de travestis (duas foram a uma reunião, mas não participaram da oficina). Em meio 
às conversas, oficinas e entrevistas, foram colocadas, em destaque, as seguintes questões:  

 
- Quais são os seus lugares favoritos na cidade? 

                                            
437 AUGÉ, 1994. 
438 Vide resultados completos da pesquisa realizada na Rua Almerinda Freitas e a proposição sobre o seu 

“genius loci” em PERET, 2006. 
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- O que te faz sentir confortável ou seguro? 
- Existem espaços ou locais que você detesta ou teme? 
- Existem locais ou momentos onde você se sente mais à vontade para expressar os seus 

afetos e paixões do que em outros? 
 

As respostas e os comentários variaram relativamente pouco. Com a notável exceção do menor 
de idade, que tinha pouca experiência com a vida noturna e pouco conhecimento geográfico da 
cidade439, os sujeitos disseram se sentir mais seguros e confortáveis para expressar afetividade à 
noite, no Centro do Rio de Janeiro (principalmente na Lapa), na Zona Sul (Copacabana e 
Ipanema) e em Madureira, além de citarem algumas boates e bares LGBT de outras áreas. 
Quanto à questão da segurança propriamente dita, manifestou-se um aparente paradoxo relativo à 
polícia: a presença dela (em especial da PM) dá uma sensação de segurança em relação a 
assaltos, mas ao mesmo tempo inibe a manifestação de afeto – fruto, segundo os próprios 
sujeitos, de anos de repressão a gays, lésbicas e travestis por parte da autoridade policial, além de 
comentários sobre despreparo para lidar com questões LGBT e, ainda, corrupção: 

 
“Já aconteceu de uma patrulhinha nos parar porque estávamos andando de mãos dadas e nos 
beijando na rua. Deram uma ‘dura’ na gente e disseram que beijo entre homens era ‘atentado ao 
pudor’. Aí, tentaram fazer com que nós oferecêssemos dinheiro. Só quando eu me apresentei 
como jornalista, disse que não teria problema em ir à delegacia e mostrei que não tinha medo 
deles, foi que eles recuaram e nos mandaram ‘circular’. Mas, até ali, nos trataram como se 
fôssemos criminosos!” (“E”, 40) 

 
Essa sensação de insegurança perante a autoridade vem se associar às questões citadas 

anteriormente acerca da falta de iniciativa dessa mesma autoridade em apoiar eventos de 
conscientização da população LGBT, como as Paradas.  

Um outro fato que chamou a atenção foi de que a maior parte dos sujeitos associou 
automaticamente “expressão afetiva” com “relação sexual”. Como no caso de “R”, 27: 

 
“Para mim, o espaço de expressão de afeto é o motel. Eu não freqüento a noite gay, meu 
namorado gosta, mas eu não gosto. E minha família é crente (sic). Então, minha única opção é o 
motel. Quando não é no carro. Isso acontece: nós vamos de carro até um motel que está lotado. 
Enquanto esperamos na fila, transamos dentro do carro. Os vidros são escuros, ninguém vê. Aí, 
acabamos damos a volta e saímos da fila. E vamos fazer um lanche.” 

 
Em mais de um caso, o sujeito fez uma separação clara entre afeto e sexo casual: 
 

“Minha mãe sabe de mim, mas eu a respeito440. Se é um lance de momento, ou se estou só 
ficando, eu levo pro motel. Só se a coisa fica séria, vira namoro mesmo, depois de um mês ou 
mais, aí eu levo pra casa, apresento à minha mãe. Mas, beijo, sexo, só no meu quarto, depois que 
ela vai dormir.” (“M”, 28) 
                                            

439 Esse sujeito foi o único que citou a internet como espaço de expressão de homoafetividade. Pode haver 
uma relação entre a idade e o acesso à tecnologia que possa explicar essa conduta. Não há dados suficientes para 
confirmar nem desmentir essa hipótese. 

440 Vale notar que o conceito de “respeito” aos pais e aos filhos pequenos – no sentido de evitar manifestar 
afeto e/ou intimidades na presença deles – transcende a sexualidade e a identidade de gênero, fundamentando-se em 
raízes culturais profundas, relativas à religião e à organização familiar. Vide FURLANI, 2003. 



 692

 
A partir dos depoimentos, oficinas e entrevistas, evidenciou-se um quadro de experiências 

que mostram uma profunda necessidade insatisfeita de espaço para manifestar afeto entre 
pessoas do mesmo sexo, paradoxalmente limitada por um sentimento de insegurança e por uma 
“homofobia internalizada” por parte dos próprios sujeitos. Além do medo de expressar sua 
sexualidade em público, as pessoas guardam ranços de criação e da cultura dominante, que 
determinam que qualquer manifestação aberta de afeto e intimidade é “desrespeitosa e 
inadequada”.  

No caso da homossexualidade, que por si só é considerada “obscena” e “pecaminosa”, as 
duas situações de inadequação se adicionam e se completam, gerando uma repressão que parte 
da própria população reprimida. Os espaços de convivência e livre manifestação são, 
principalmente, boates, bares e motéis, além do próprio lar em casos específicos. A idéia de 
andar de mãos dadas na rua ou de beijar em público ainda incomoda muitos dos próprios sujeitos 
que sofrem a repressão da sociedade e acabam projetando essa mesma repressão em suas vidas. 
Resta, então, às pessoas LGBT, a sociabilidade dionísica que age como agente gregário. 
Maffesoli, falando das forças de coesão social que garantem a sobrevivência da cidade, diz que 
ela “contém em si outras entidades do mesmo gênero: bairros, grupos étnicos, corporações, 
tribos diversas que vão se organizar em torno de territórios (reais ou simbólicos) e de mitos 
comuns” 441. 

É nos encontros em recantos escuros e ambientes marginalizados que essa população – 
mesmo reproduzindo a mesma ordem heteronormativa que a discrimina – tem espaço para se 
expressar e se relacionar, sem medo de ser feliz.  
Para Giddens, a história da sociedade moderna é uma história emocional, de buscas sexuais dos 
homens, mantidas separadas de suas identidades públicas como “homens de família”. Uma 
história que independe de orientação sexual: por causa da distância entre a prática sexual 
homossexual e a reprodução da espécie, torna-se claro para ele que os homossexuais foram mais 
bem sucedidos nessa busca, por ela estar dissociada, desde o princípio, da separação de gêneros e 
suas funções sociais estabelecidas historicamente, mesmo quando o relacionamento homossexual 
imita o modelo heterossexual no tocante às relações de poder e gênero442. É na prática da 
“pegação” que a busca se evidencia ainda mais. 

“Pegação” é um termo usado, no meio heterossexual, para definir a busca de parceiros(as) 
em festas, encontros e danceterias. Ele tem, contudo, sua origem no ambiente gay, no qual indica 
a procura anônima, imediata e impessoal de satisfação afetiva e/ou sexual, geralmente em cantos 
discretos e/ou fechados dentro de ambientes públicos. Ela varia desde olhares ávidos que se 
trocam em silêncio e à distância, até a masturbação mútua, a felação e mesmo relação a sexual 
completa. A prática da pegação chega a constituir uma “tradição” em alguns locais, como 
banheiros de shopping e rodoviárias, alguns parques à noite, becos e praias, entre outros.  
Maffesoli443 salienta que um dos efeitos negativos da domesticação dos costumes é esquecer que 
a efervescência é necessária a toda estruturação social. Ele fala de uma “incontinência” que, sem 
ser exclusiva de indivíduos marginais e não integrados à sociedade, remete àquilo que é 
“encoberto”. Para o autor, esse comportamento dionísico é fundamental para a manutenção da 
sociedade “formal”, no sentido de oferecer um contraponto que reforça e confirma a regra. Não 
por acaso, ele enfatiza o papel fundamental que a diversidade das manifestações sexuais – como 

                                            
441 MAFFESOLI, 1998: pp. 171-172. 
442 GIDDENS, 1993: pp. 138; 217. 
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a masturbação, a prostituição, a homossexualidade e o travestismo, entre outras – exerce na 
própria base da estrutura produtiva da sociedade capitalista, complementando o pensamento de 
Giddens. 

Um exemplo claro do que acontece nesses ambientes é o que foi registrado na pesquisa de 
2003 na Rua Almerinda Freitas, em Madureira: 

 
“Durante todo o evento, as conversas, normalmente em torno de trivialidades, quase sempre 
voltam ao tema do sexo – falando dele, referindo-se a relacionamentos (factuais ou potenciais) 
dos participantes, ou comentando, com olhares curiosos, a aparência de determinado homem que 
circula no espaço. O jogo visual tem um caráter significativo: a roupa, os acessórios e a maneira 
de andar e se movimentar chamam a atenção, atraem, repelem (...) há de se notar que o próprio 
meio social – permeado de valores religiosos e conservadores – induz a que haja um movimento 
de resistência, no qual a sedução sutil ainda é cultivada e valorizada. Isso é mais claro no meio 
homossexual, onde ainda é necessário esconder sentimentos, disfarçar atitudes e 
comportamentos.”444 

 
Conforme se pode perceber, os encontros semanais na rua – mais até do que a pegação mais 
explícita que acontece durante toda a semana no Madureira Shopping e que é fortemente 
reprimida, pelo seu caráter de ilegalidade e atentado ao pudor – oferecem aos seus 
freqüentadores um profundo sentimento de satisfação, segurança, participação, aceitação e, em 
conseqüência disso, de aconchego.  

 
Considerações Finais 

 
O recorte feito nas entrevistas, mesmo pequeno, foi bastante significativo. A aleatoriedade 

na origem, grau de instrução e nível de pode aquisitivo dos sujeitos entrevistados nos pareceu 
suficiente para o protocolo metodológico em uso, como garantia da não interferência desses 
fatores nos resultados. Em uma breve comparação com os resultados das 300 entrevistas 
realizadas na pesquisa de 2003, algumas posições se mantêm claras. 

Nas entrevistas e oficinas, ficou evidente que ainda há um longo caminho a ser trilhado, 
não limitado à elaboração de políticas públicas e na aprovação de lei que garantam a segurança, 
os direitos civis e a cidadania da população LGBT, mas estendido uma mudança geral na cultura. 
Não adianta haver uma lei que reconheça a união civil e/ou o casamento homossexual, se casais 
de gays e lésbicas não se sentem livres para sair à rua de mãos dadas ou trocar beijos e carinhos 
em público, por medo de represálias, às vezes da própria polícia que deveria protegê-los. É 
importante que haja uma legislação clara para ajudar a identificar e punir a discriminação, mas 
mais importante é que as origens dessa discriminação sejam estudadas, reconhecidas e desfeitas 
na fonte. É primordial que pais e professores – pois é no seio da família e no interior da escola 
que a discriminação e o isolamento começam – haja capacitação, vontade de agregar, aceitação 
da diferença e da diversidade. 

As reações das pessoas entrevistadas expõem um desejo de integração à sociedade, ora 
pelo reconhecimento de seu direito de expressar seus sentimentos e afetividade, ora pela 
adequação à noção hegemônica de “família” como um casal monogâmico com filhos. O que não 
dá suporte às estratégias dionísicas de apropriação de espaços para a pratica da pegação e do 
relacionamento fugaz e anônimo. Há aqueles teóricos que crêem que a pegação é meramente 

                                            
444 PERET, 2006: pp. 11-12. 
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uma reação aos processos discriminatórios que forçam gays, lésbicas, bissexuais e travestis a se 
esconderem e manterem seus relacionamentos em segredo. É nosso entendimento, contudo, que 
a pegação é inerente à construção social e à história das relações humanas. 
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Da janela olho e me envolvo com o mundo 

 
Jorge Ricardo Santos de Lima Costa445(UERJ) 
 
 

Ao andar pelas ruas de uma cidade o homem se depara com um vasto acervo de formas 
urbanas que compõe a paisagem cultural da sociedade. As obras arquitetônicas, os elementos 
urbanísticos, os meios de transporte e o movimento do homem no espaço urbano desenham uma 
paisagem cuja fisionomia apresenta um campo de conhecimento que delineia o percurso 
histórico da cidade. Os diversos tempos deste percurso constituem o material da narrativa do 
lugar e a forma com que o homem inventa o cotidiano, transforma o ambiente social produzindo 
histórias que o revelam enquanto agente de criação do imaginário social.  

As experiências ao longo do tempo organizam um discurso histórico produzido nos 
lugares de subjetivação da prática do sujeito – o cotidiano das realizações efetivas originárias do 
imaginário social. Os locais públicos e os espaços privados da vida do homem urbano 
representam o cenário no qual são criados os relatos de demarcação dos processos de 
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individualidade e de alteridade. O confronto com o outro delimita a fronteira entre as diversas 
espacialidades e seus respectivos modos de expressão. O sentido do discurso histórico institui a 
noção de identidade social em seu processo dinâmico de produção simbólica, as marcas 
identitárias de uma cidade resultam de um modo de interpretar o mundo, da forma com que o 
homem simboliza os conteúdos formadores do universo do imaginário. Interpretar uma realidade 
significa escrever (demarcar) no tecido urbano as impressões captadas do imaginário e 
imprescindíveis para a organização da vida na cidade, do universo imagético que a caracteriza.  

O cinema apresenta o ponto de vista de personagens (narradores) de um universo urbano 
retratado que configura um determinado discurso da ordem social e cultural. O imaginário do 
filme é o imaginário de seus personagens em confronto com o imaginário da cidade que detém 
um acervo de experiências, desejos e pensamentos constituídos ao longo do tempo. A construção 
narrativa do filme mostra a marca da identidade dos narradores da história e do espaço no qual 
ela se desenrola. 

Michel de Certeau em sua obra A Cultura no Plural (1995) nos fala que o imaginário 
urbano tem uma predominância do “ver”, no qual o homem é levado a captar o sentido das 
impressões visuais, constituindo o valor da imagem em um elemento representativo do 
imaginário social. No contexto do universo urbano temos, então, uma exaltação da “pulsão 
escópica” (visual), conceito denominado por Christian Metz (1983), que leva o homem a 
sistematizar uma produção acelerada de conhecimento. A velocidade da informação visual 
configura uma forma de pensamento na qual a imagem aparece como um signo que traz 
significados para a interpretação do mundo. A cidade instituída é um acervo e uma fonte 
permanente de escrita, de produção de novas imagens: 

 

A cidade contemporânea torna-se um labirinto de imagens. Ela se dá uma 
grafia própria, diurna e noturna, que dispõe um vocabulário de imagens 
sobre um novo espaço de escritura. Uma paisagem de cartazes organiza 
nossa realidade. É uma linguagem mural com o repertório das suas 
felicidades próximas. Esconde os edifícios onde o trabalho foi encerrado, 
cobre os universos fechados do cotidiano; instala artifícios que seguem 
os trajetos da faina para lhes justapor os momentos sucessivos do prazer. 
Uma cidade que constitui um verdadeiro “museu imaginário” forma o 
contraponto da cidade ao trabalho.  (CERTEAU, 1995, p. 46) 

 

A imagem da cidade vai sendo remodelada a partir de novas leituras e interpretações em um 
momento histórico particular. A realidade urbana é fruto de uma apropriação constante de algo 
da ordem do “exotismo ótico”, de imagens ainda não nomeadas pela sociedade, mas que poderão 
ser incorporadas a partir de um olhar revelador de uma experiência social.  A busca e o 
conhecimento de novos significados da produção imagética implica em um desvelamento das 
diversas camadas encobertas pelas imagens instituídas. A constituição de um “espaço”, a prática 
de um “lugar”, como elucida Certeau (1994), a transfiguração do sentido de estabilidade e o 
respectivo cruzamento de experiências de direção, velocidade e tempo traçam o momento do 
surgimento de imagens até então apagadas por um processo de alienação relativo à capacidade 
ótica, às possibilidades de “ver” outras imagens. A cidade é uma grande galeria de quadros de 
imagem – a arquitetura, a publicidade, os equipamentos urbanos, as imagens digitais formam seu 
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acervo visual, que vão se remodelando ao longo do tempo em um processo de manipulação do 
espaço. A forma e a qualidade da imagem encobrem e interferem no valor estético e simbólico 
do espaço transfigurando o sentido da composição urbana. A natureza de uma cidade, enquanto 
um “museu imaginário”, nos remete aos diversos espaços que estão escondidos, guardando um 
acervo de imagens a ser descoberto pelo caminhante, pelo flâneur e pelo poder imaginário do ser 
humano. 

O imaginário urbano é um campo de percepção vivenciado pelo homem em relação à vida na 
cidade, a partir de experiências visuais, afetivas e mentais, que fazem com que o presente seja 
um momento de inspiração para a produção de material significante que transforme o espaço 
estabelecido. As possibilidades advindas da inspiração do homem estão sujeitas a um 
processo de seleção que é definido segundo critérios políticos e econômicos estipulados pelos 
organizadores da ordem social. A materialização de um elemento do universo do imaginário 
percorre uma trajetória de redimensionamento da realidade, de promoção de uma mudança de 
paradigma das formas simbólicas. As práticas urbanas são o reflexo de um processo de 
subjetivação de fatos e pensamentos vivenciados no mundo imaginário, elas constituem o que 
foi possível ser nomeado para que se desse prosseguimento à atualização das formas de 
representação da vida social. 

 A alusão ao tempo é um fato na demarcação do universo do imaginário. O passado e o 
por vir aparecem como referências ao tempo presente no que tange às possibilidades de 
significação de novas realidades, o presente é uma dimensão fugaz – instantânea, entre os dois 
momentos que estão instituindo a noção de tempo. O homem escreve sua história se reportando 
ao imaginário e trazendo idéias aos lugares de produção da cultura social, a instituição de novas 
práticas cria uma forma diferenciada de pensar o cotidiano e redirecionar o percurso da 
sociedade. Os projetos urbanísticos constituem um corte epistemológico na realidade da 
organização e do funcionamento da cidade, eles demarcam um novo mapa que conduzirá as 
práticas cotidianas emergentes. O cotidiano é o universo no qual o homem experimenta a todo 
momento a simbolização de conteúdos do imaginário social. 
 O passado da cidade inscrito no imaginário social é uma fonte de questionamento acerca 
de seu destino traçado ao longo da história. O material “morto” do corpo da cidade – as áreas 
abandonadas, as ruínas urbanas, relacionado a uma experiência cristalizada – destituída de 
significados, em um tempo decorrido, acompanha o desenvolvimento da sociedade trazendo 
material para a (re) formulação da noção de identidade social. O distanciamento no tempo de 
produções culturais de uma época não implica em um esquecimento do valor histórico dessas 
produções para a efetivação da memória social instituinte. A história deixa marcas no espírito de 
uma sociedade que poderão ser resgatadas e incorporadas a um momento de redefinição de um 
discurso. Pensar a vida na cidade é retomar o sentido dos diversos estágios que contribuíram para 
a formação da cidade atual, a retomada significa reelaborar a escrita que constituiu uma forma 
inacabada no que tange às possibilidades de criação do universo do imaginário. 
 A solidão de uma mulher de terceira idade em um bairro marcado pela violência nos faz 
acompanhar o drama de Regina (Fernanda Montenegro) pelo bairro de Copacabana, no Rio de 
Janeiro, no filme brasileiro O Outro Lado da Rua (2004) de Marcos Bernstein. O olhar de 
Regina percorre o caminho da sombra, do universo do crime, do duvidoso e do abandono. A 
solidão a faz tomar atitudes em prol da justiça pelo outro, ela observa o outro para se afastar de 
sua dor, entrega o outro par fazer valer a lei do bem-estar social. Todo este percurso promove o 
retorno para dentro de si, em direção ao seu afeto perdido, a apropriação do espaço cria uma 
nova forma de expressão humana. Os labirintos da cidade são o cenário da jornada de uma 
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mulher em busca de sentido para sua vida em uma experiência no espaço urbano que se 
apresenta como uma oportunidade para o refinamento do sentimento e da comunicação afetiva. 

 A experiência vivida no espaço urbano, Copacabana como cenário de uma dramaturgia 
voltada para o afeto enquanto elemento de transformação social, demarca a efetivação do 
“espaço” a partir da predominância do “ver”, segundo Certeau (1995), a exaltação da “pulsão 
escópica” (visual), como indica Metz (1983). A determinação do redimensionamento do afeto se 
dá através da investigação do sentido das cenas (imagens) da cidade que vão promovendo o 
despertar desse afeto adormecido, a crítica do olhar aparece como instrumento de aproximação 
ao universo do outro. 

 A cidade aprisiona o homem, mas também pode possibilitar sua libertação. O sentido de 
orientação e de perda na cidade postulado por Benjamin (1993) possibilita um aprendizado que 
se dá em O Outro Lado da Rua através do olhar que aprisiona e, posteriormente, liberta. A prisão 
de Regina ao olhar a afasta da possibilidade de troca, a potência de seu olhar esvazia a entrega ao 
outro, ela declara: “Vejo coisas demais, é isso. Eu acho que eu ainda me vejo de um jeito que 
ninguém mais me vê. Eu me vejo como eu sempre fui, entende?”. As janelas nas quais Regina se 
lança ao mundo são as barreiras e, ao mesmo tempo, o canal de comunicação com a vida na 
cidade. O alvo do olhar inquisidor de Regina, o sujeito de sua investigação, torna-se objeto de 
desejo, Camargo (Raul Cortez) é a figura que redimensiona seu olhar em direção a uma nova 
forma de se relacionar com o mundo. 

 O imaginário de Regina é materializado nos espaços por onde ela circula. O sentimento 
de isolamento aparece no momento após a tentativa de assalto a uma senhora no banco, ela 
desabafa conversando com a sua própria secretaria eletrônica, cena presenciada pela cachorra 
Betina, e se vê inteiramente sozinha no espaço da rua por onde transita a multidão solitária de 
uma grande cidade. O espaço psicológico (o vazio do espaço urbano) sob o seu ponto de vista 
simboliza a solidão de uma mulher de terceira idade perdida em uma cidade que ameaça os seus 
habitantes.  

 O apartamento de Regina é banhado de luz e sombra sendo o cenário de cenas nas quais 
ela aparece solitária, um ambiente que remete a uma caverna de onde alguém espia e se esconde 
do mundo. A cachorra Betina é a única possibilidade de interação afetiva, apesar das limitações 
de sua natureza animal, ela a faz se manter operante na vivência do espaço da cidade e do 
apartamento. 

 O percurso ao longo de Copacabana vivenciado por Regina demarca os elementos que 
norteiam o seu imaginário: a praça onde os velhos se encontram para jogar cartas, o caminho de 
sua casa para a praia que proporciona uma abertura dos horizontes limitados de seu apartamento, 
a ida à delegacia para comunicar a suspeita de um crime – a morte da mulher de Camargo, visto 
que ela exerce o serviço voluntário de “olheira” da polícia sob o pseudônimo de Branca de Neve, 
aparecem como espaços que são a marca do imaginário de uma mulher movida pela solidão e 
pela tentativa de preencher o vazio existencial de sua vida. 

 A linguagem do corpo da cidade está diretamente relacionada à linguagem do corpo do 
homem. Richard Sennett em sua obra Carne e Pedra (1997), na qual apresenta uma nova história 
urbana através da experiência corporal, estabelece o argumento de que:  

 
Em geral, a forma dos espaços urbanos deriva de vivências corporais 
específicas a cada povo: este é o meu argumento em Carne e Pedra. 
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Nosso entendimento a respeito do corpo que temos precisa mudar, a fim 
de que em cidades multiculturais as pessoas se importem umas com as 
outras.  (SENNETT, 1997, p. 300) 
 

O corpo marca o tecido urbano com uma carga de sofrimento, uma energia afetiva que engendra 
novas configurações, funções, reformulando a cultura do espaço. A cidade se justifica a partir do 
corpo do homem em suas constantes intervenções cotidianas, na incorporação de mitos de seu 
“mapa”, ou seja, na constituição de um verdadeiro “percurso” humano, de acordo com Certeau 
(1994). O “percurso” se apresenta como um instrumento antropológico, um ato de enunciação, 
que se constitui ao longo do “mapa”, do aparato físico no qual se dá a narrativa urbana. 

A idéia de Sennett de que a vivência do homem, o choque do corpo no tecido urbano, 
influi na forma das cidades, nos leva a pensar a respeito das relações entre os corpos humanos na 
prática do espaço, a importância da qualidade do contato na instituição de formas urbanas 
significantes. A carga afetiva resultante das experiências dos diversos percursos ao longo do 
espaço da cidade apresenta uma tipologia que sugere determinados estados de espírito. Temos 
espaços de contemplação (parques e praças), tensão (favelas e complexos penitenciários), alegria 
(praias e bares), tristeza e dor (cemitérios e hospitais), reflexão (centros de cultura). O homem é 
influenciado pela forma e pela função dos espaços que organizam a vida da cidade, como 
também ele subverte, redimensiona o seu sentido original. A prática do espaço institui um 
imaginário próprio à produção cultural do homem no percurso histórico de desenvolvimento das 
qualidades sociais e humanas. 

A expedição de Regina (Fernanda Montenegro) em O Outro Lado da Rua é da ordem do 
visual visto que ela espia o outro em busca de delação. Da sua janela com a ajuda do binóculo 
Regina espreita Camargo (Raul Cortez) em um suposto crime. Na realidade, ela é vítima de 
uma cilada armada pelo seu próprio ofício, a espiação de Camargo é o pretexto para ela se 
aproximar de seu desejo, de se entregar ao outro e conquistar a liberdade. 
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O Outro Lado da Rua (2004) de Marcos Bernstein 

Regina espia Camargo em seu apartamento. 
 

O corpo tenso e deprimido de Regina enquadrado na janela de um edifício de uma grande 
cidade é um corpo-objeto, um organismo passivo, à espera de um outro olhar, de um outro 
corpo desejante, o seu corpo no apartamento é mais um objeto de uma cena marcada pela 
solidão e pela tristeza. Por outro lado, o corpo de Regina no espaço da cidade é ativo, ágil no 
movimento e malicioso no pensamento. A passagem do universo privado (o apartamento) 
para o público (a cidade) é feita sob um olhar inquisidor da realidade urbana, ela sai à busca 
de um sentido de justiça no trato social, reflexo de seus desencontros afetivos e familiares. 

O “mapa” do cotidiano de Regina se restringe às ruas e à praia de Copacabana, áreas 
próximas ao seu apartamento – uma “caverna-símbolo” da exaltação do olhar e do corpo 
oprimido. A prática do “lugar” de Regina está associada a uma vivência da cultura do perigo e 
da desconfiança pelo outro, ela se expõe a cada momento de sua jornada. O “percurso” criado 
por ela se estrutura a partir de um combate de corpos, mentes e afetos subordinados às 
ameaças de um imaginário urbano em guerra. Vemos, então, um “espaço” retraído que 
segrega os seus habitantes em apartamentos confinados, à espaços públicos cercados e 
rotulados por um tipo de necessidade social – a praça dos velhos e o submundo das casas 
noturnas onde mora o “perigo”. Copacabana de O Outro Lado da Rua é o lugar de corpos em 
constante processo de exaltação e sujeitos a uma demanda social oriunda de um espaço de 
tensão como a favela localizada no bairro. 

A busca da legibilidade da imagem que Regina (Fernanda Montenegro) toma como meta 
para comprovar o que os seus olhos viram - a suposta cena na qual Camargo (Raul Cortez) dá 
fim à vida de sua mulher é o fio condutor do filme. A cena faz alusão à arte do cinema, ao 
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enquadramento que se dá a partir dos quadros das janelas de Copacabana. O olhar de Regina 
potencializado pelo binóculo (o olho-câmera) imprime na narrativa uma referência à arte e à 
técnica da imagem cinematográfica.  
A performance de Regina se constitui a partir da exploração de um quadro particular da 
paisagem urbana que a leva ao enfrentamento afetivo com o outro, a investigação da legibilidade 
da imagem captada por ela toma o registro visual como verdade. Ao longo do desenvolvimento 
da história, na aproximação com o objeto e o sujeito da cena, o registro visual cede lugar ao 
registro de um corpo pulsante em afeto. O encontro entre Camargo e Regina traduz a legibilidade 
da imagem em contrapartida com a legibilidade do corpo em processo de atração. 

A fisionomia dos espaços e dos personagens urbanos demarca um quadro de rostos e de 
expressões que se situa na superfície, na forma. A expedição do olhar de Regina nos mostra o 
seu processo de transposição das superfícies em direção ao significado e ao conteúdo das 
formas-personagens da cidade. Os corpos da cena, então, ultrapassam o sentido de meros objetos 
emoldurados e se tornam sujeitos da paisagem. 
 A construção do espaço no filme - o projeto cenográfico (a direção de arte), aparece 
como um dos elementos que compõe o ambiente para o exercício tanto da criatividade do ator 
(construção narrativa) quanto do espectador (conexão com a obra). O ambiente deve sugerir, e 
não ilustrar, o conteúdo dramático através de uma concepção visual marcada pelo equilíbrio e 
pelo ritmo, utilizando elementos cênicos que sejam essenciais (oportunos) ao desenvolvimento 
do trabalho do ator no espaço da cena cinematográfica. Como comenta o cenógrafo e diretor 
italiano Gianni Ratto em Antitratado de Cenografia (1999): 
 

Cenografia é o espaço eleito para que nele aconteça o drama ao qual 
queremos assistir. Portanto, falando de cenografia, podemos entender 
tanto o que está contido num espaço quanto o próprio espaço. A 
cenografia faz parte do instrumental do espetáculo. Ela deve fugir do 
personalismo, do individualismo (RATTO, 1999, p. 22). 

 
O cenário e os objetos nele contidos não se constituem apenas como um desenho de um 
ambiente de uma história, eles fundamentam uma forma dramática quando os elementos 
desenhados são incorporados pelo gesto, pelo movimento e pelo olhar do ator através do 
enquadramento da câmera. O projeto cenográfico é um mapa da trajetória dos personagens em 
seu processo de produção de sentido dos objetos que demarcam e justificam a constituição de um 
acontecimento. Os objetos cênicos fazem parte de uma unidade plástica do quadro de imagem, 
eles não evidenciam sua forma como uma expressão meramente pictórica, mas como elementos 
de composição dramática que situam e direcionam a imagem no tempo. Diante disto a pintura 
aparece como uma arte que oferece um referencial plástico para a construção da imagem do 
filme, Ratto afirma sobre a influência da pintura no cinema: 
 

O cinema, assim como o teatro, deve muito à arte dos grandes mestres da 
pintura. A composição dos grandes afrescos e das grandes telas de 
artistas como Rafael, Tintoretto, Rembrandt, Caravaggio, David etc não 
pode ter deixado de influenciar as composições dos grandes planos dos 
filmes históricos, nem as imagens extremamente elaboradas na luz, na 
cor e na colocação das personagens visualizadas por diretores como 
Griffith, Kurosawa, Bergman, DeMille etc. (RATTO, 1999, p. 36) 
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Podemos constatar um paralelo entre o vocabulário plástico do cinema e da pintura no que se 
refere à cor, formas, contrastes, valores e superfícies, a utilização destes elementos sensíveis não 
representam, no entanto, o espaço, o tempo e a ficção da mesma maneira. O material plástico da 
pintura é da ordem do pictórico – ele traduz um momento, e a do cinema é da ordem do 
dramático – ele é elaborado para a construção de uma narrativa, da encenação de um 
acontecimento. As citações pictóricas empregadas pelo cinema são a base para a articulação de 
uma memória instituída no processo de produção do espaço e do tempo da narrativa 
cinematográfica, a imagem da pintura é um elemento plástico que passa por uma ressignificação 
dos princípios espirituais que emanam do objeto de arte para ser aplicado no contexto semântico 
da linguagem do cinema. 

  
O Outro Lado da Rua (2004) de Marcos Bernstein 
O jogo de luz e sombra no apartamento de Regina. 

 
O apartamento de Regina (Fernanda Montenegro), mais especificamente, as salas, são os 

espaços – lugares nos quais ela vive intensamente a sua solidão, neles podemos perceber a 
influência da pintura na constituição da imagem cinematográfica. 
A influência da arte realista do pintor Edward Hopper (1882-1967) aparece no uso do jogo de luz 
e sombra enquanto elemento que integra o design do ambiente vivenciado por Regina. O 
realismo de Hopper não se apresenta como uma mera cópia do que ele observa, mas como uma 
impressão particular da natureza. As pinturas Eleven A. M. (1926), Room in Brooklyn (1932), 
Morning in a City (1944), Hotel by a Railroad (1952), Morning Sun (1952), City Sunlight 
(1954), Western Motel (1957) e Sunlight in a Cafeteria (1958) são obras que revelam o estilo de 
Hopper no que se refere à recepção da luz nos espaços retratados, à solidão de seus personagens 
e à cidade americana contemporânea como temas centrais de sua produção artística. 
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O entrosamento entre a direção de arte e a direção de fotografia resultou em uma 
qualidade de imagem marcada pelo uso da luz e da sombra que dramatiza o cenário de uma 
mulher que vive o vazio afetivo. O apartamento de Regina é um “esconderijo” e o lugar onde a 
realidade de seu abandono enquanto mulher, idosa e mãe é demonstrado visceralmente, o 
ambiente reflete a depressão de uma personagem que utiliza determinados elementos 
cenográficos (sofá, cadeira e bidê) para se entregar e viver a sua tristeza e solidão. O jogo de luz 
e de sombra - um instrumental pictórico, pontua o estado de abandono e de “ressonância” de 
experiências vividas, o uso de uma cor fria (azul) carrega, também, o ambiente de um 
impressionismo que evidencia a sensação do personagem que criou e vive um espaço dramático 
repleto de memória de uma vida em conflito existencial. 

O olhar do diretor de cinema através da câmera é, também, um elemento de construção da 
composição cenográfica. A realização do projeto de direção de arte é o material de trabalho do 
diretor que irá montar um enquadramento identificador de um sentido narrativo, a forma como 
ele irá mostrar um determinado espaço é um desdobramento do projeto original, uma 
transfiguração de um objeto real. O diretor elabora a escrita da imagem dando sentido aos 
diversos segmentos do espaço sejam eles “lugares artificiais” (cenários) ou “lugares naturais” 
(locações: arquitetura e paisagem). De qualquer forma, os lugares da cena cinematográfica 
aparecem como elementos marcantes para a representação de um universo imaginado O cenário 
é produzido sob o ponto de vista de uma história a ser contada, é o lugar de construção de uma 
nova memória, de experiências instituintes de uma cultura dramática. A locação já traz em seu 
imaginário a marca de histórias vividas, é o lugar de uma memória instituída, do confronto com 
um potencial dramático estabelecido por um tempo decorrido, o diretor ao captar imagens em 
uma locação se depara com um acervo de realizações efetivas que irá influenciar o processo de 
criação artística. 
Os “lugares artificiais” (cenários) em O Outro Lado da Rua aparecem como o laboratório 
existencial de vidas que se encontram em uma grande cidade. O apartamento de Regina 
(Fernanda Montenegro) é o seu posto de trabalho – a janela é utilizada como um grande quadro 
para um olho (binóculo/câmera) voraz que vigia e julga um outro personagem, Camargo (Raul 
Cortez), como se ele estivesse projetado em uma tela de cinema, em um apartamento do outro 
lado de uma rua em Copacabana. O lugar de moradia de Regina aparece como um “esconderijo” 
no qual ela exercita o olhar, pensa e percorre o universo sombrio de seus sentimentos. Na 
realidade, o movimento dela é para a rua, a praia, a praça – “os lugares naturais” (locações) onde 
ela trama situações para comprovar a sua tese baseada na crença no que ela vê. Ela consegue 
mudar a rotina de Camargo que vive em um apartamento (cenário) luminoso com design 
sofisticado repleto de vazamentos (janelas e divisórias), uma marca do filme – o olhar que 
espreita algo que está escondido, sugerido. Os dois cenários se caracterizam por um realismo 
absoluto no tocante à composição de uma arquitetura contemporânea de uma cidade tropical 
brasileira. Regina consegue mudar o ritmo de vida de Camargo, supostamente uma vida mais 
ligada à casa, o levando para a rua, um espaço de comprovação de uma tese “imaginária” e de 
embates afetivos e perceptivos. A rua (“lugar natural” – locação) é, então, o espaço da 
experimentação de olhares e sentimentos gestados nos apartamentos (“lugar artificial” – cenário) 
de personagens que são o símbolo da vida em uma grande cidade litorânea. O espaço de reclusão 
abastece o universo psicológico dos personagens com uma recarga de experiências que não são 
vividas no espaço da rua. O movimento para fora representa uma mudança de comportamento 
compatível com os seus objetivos individuais e com a maneira de se viver em uma cidade 
violenta e repleta de cenas que configuram o imaginário urbano. 
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Nas janelas da cidade o homem se encontra 
 
Nas janelas dos apartamentos de um edifício, e ao longo do percurso pela cidade - a 

vivência nas calçadas, o homem se situa em um universo marcado pela presença de seu corpo em 
um espaço fragmentado. Ele se movimenta por partes articuladas (áreas urbanas), mas que não o 
articulam no tocante a uma presença mais engajada no corpo afetivo de uma cidade que não 
oferece uma prática de incorporação dos sentidos urbanos, da apreensão de valores subjetivos e 
simbólicos. A insuficiência de práxis socioculturais – projetos educativos e culturais, 
impossibilita que o objeto urbano seja apropriado adequadamente na sua forma e função 
tornando-se um elemento significativo de sentido da vida social. A cidade seduz o homem e o 
rejeita em um processo de busca de realização do desejo humano e de afirmação da função da 
cidade enquanto símbolo social e afetivo. Temos, então, um embate (um conflito) permanente 
entre o ser (o humano) e o estar (a função do humano) no mundo (na cidade), o homem se 
encontra em um espaço que o perturba, mas o faz crescer em plena crise de sentido social. 

 A janela é considerada como o “olho da arquitetura”, o elemento que cria um diálogo 
entre o espaço interior (o universo da intimidade e dos significados) e o espaço exterior (o 
universo público e dos sentidos). A janela propicia um redimensionamento da arquitetura, 
tornando-a um objeto que passa a ter uma função dentro do contexto urbano. A abertura nas 
paredes que compõem a volumetria do edifício cria um movimento para fora, o significado do 
objeto arquitetônico ultrapassa um sentido particular, alcançando um sentido coletivo no qual 
ocorre um intenso diálogo entre os objetos urbanos (os edifícios) e o todo (o conjunto da cidade). 
O quadro da janela é o lugar do olhar e, respectivamente, do ser que produz esse olhar para fora, 
em um processo de exposição e identificação de sentidos de uma narrativa urbana. Desta forma, 
o homem vivencia e cria histórias que produzirão o acervo do imaginário urbano; a arquitetura 
(um material objetivo) produz, através de sua presença artística e técnica, um acervo da ordem da 
subjetividade. 
Em O Desenho da Janela (1995), o pesquisador Luiz Antônio Jorge desenvolve a analogia entre 
a janela e o olhar tendo como objetivo a abordagem ontológica do personagem que compõe a 
janela no âmbito da arquitetura, segundo ele: 
 

A janela é por onde se olha a cidade como um texto. E o olho é o 
instrumento para olhar e por onde se olha, sem exigir a locomoção do 
sujeito do olhar ou que ele saia de si: o espírito é preservado dessa 
exposição. Ele olha sem expor o sujeito dessa ação. A visão é esse poder 
mágico que nos põe diante das coisas, ou as coisas ao alcance do nosso 
olhar. A janela oferece essa mesma proteção, a de poder ocultar o sujeito 
dessa ação. Ação que tem como pressuposto uma intenção, pois não se vê 
sem abrir os olhos. E isso é o que a cidade representa: o despertar, a 
atração aprisionadora dos olhares interessados, a sedução pela exposição 
das suas cenas cotidianas. A clausura e a proteção do espaço privado são 
substituídas por um espaço mais aberto e, conseqüentemente, menos 
protegido, porém mais ativo, pois detém a ação de olhar, o desejo de 
acompanhar a romanesca vida da cidade (JORGE, 1995. p. 40). 

 
Estar em uma janela significa a possibilidade de espiar e presenciar a dinâmica da vida de uma 
cidade em uma vista panorâmica que amplia o sentido do espaço urbano. Este ato no quadro da 
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janela aparece como lugar da produção do imaginário – a cidade é um texto a ser lido, nas várias 
formas do olhar e da criação de múltiplas cidades que vão aparecendo a cada vislumbramento de 
novas paisagens. O movimento do olhar promove a variação do ângulo de visão em relação ao 
objeto observado e a descoberta de paisagens que estavam ocultas ou desfocadas até então. O ser 
que habita a janela exerce o papel de alguém que vigia o outro, a rua, um apartamento, uma casa, 
realizando descobertas e alimentando o seu espírito e criando o sentido de se viver em uma 
grande cidade. Ele exerce a liberdade de olhar, imaginar e se sentir envolto em um quadro de 
proteção que o lança para o mundo e o devolve para sua intimidade a partir do esgotamento do 
olhar e do corpo. A abertura da janela na obra arquitetônica possibilita o exercício de um olhar 
solitário, perdido em formas animadas e estáticas que enriquecem a vivência humana. 
 A janela é o cenário para o surgimento de pensamentos, desejos e ações de personagens 
que criarão uma cena de vida (um drama) na própria janela ou em outros espaços relacionados 
aos novos interesses de interação social. Na realidade, a janela é um “lugar natural” (uma 
locação) que faz parte da estrutura da arquitetura de um edifício, porém o seu uso físico e a 
produção do imaginário nela criado a torna um “lugar artificial” (uma cenografia), pois ela vai 
sendo remodelada a cada cena vivida. O quadro da janela já não é um lugar estático, objetos 
surgem, figurinos são trocados, ou seja, novas performances dão vida e sentido a um lugar que é 
redesenhado e recriado a cada entrada de um personagem em cena. 
 A solidão é marca da existência humana, um estado a ser vivido, compreendido e 
aperfeiçoado pelo homem em seu processo de vida, ela tem uma função nobre para os sábios e 
filósofos que desejam se dedicar à humanidade e ofertar pensamentos que possam dar sentido e 
confortar a vida do homem. O filósofo francês André Comte-Sponville em sua obra O Amor a 
Solidão (2001) comenta sobre o conceito de solidão: 

 
Quanto à solidão, é evidentemente o quinhão de todos nós: o sábio só 
está mais próximo da dele porque está mais próximo da verdade. Mas a 
solidão não é o isolamento: alguns a vivem como ermitões, claro, numa 
gruta ou num deserto, mas outros num mosteiro, e outros ainda – os mais 
numerosos – na família ou na multidão. Ser isolado é não ter contatos, 
relações, amigos, amores – o que, evidentemente, é uma desgraça. Ser só 
é ser si mesmo, sem recurso, e é a verdade da existência humana 
(COMTE-SPONVILLE, 2001, p. 29) 

 
O que vemos, então, é a qualidade do estado de espírito e a opção de quem vive ou precisa viver 
um determinado estilo de vida. A solidão pode ser proveitosa para o exercício do pensamento, o 
conhecimento de si mesmo e do outro e a organização de uma forma de vida especial, e estar 
acompanhada ou não de pessoas ao seu redor. O homem pode se encontrar em um grupo 
humano, na multidão, e se sentir isolado ou integrado à dinâmica do funcionamento e da 
natureza desses grupos. Ao vermos um suposto isolamento, podemos chegar à conclusão de que 
aquele personagem visto está bem consigo mesmo ou sofrendo de incompreensão de sua própria 
natureza humana e da falta do outro. A presença do outro não significa obrigatoriamente o 
preenchimento de um vazio existencial, estar bem com o outro deve revelar o amor por si próprio 
e o reconhecimento dos limites da natureza humana e do relacionamento social. O excesso de 
pessoas pode levar o homem ao isolamento, como a falta deles pode levá-lo ao encontro com sua 
verdadeira forma de viver, de compreender o sentido da solidão. 

Comte-Sponville (2001) prossegue em sua reflexão sobre a abrangência da solidão na 
sociedade apresentando sua inserção no contexto social:   
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A solidão e a socialidade não são dois mundos diferentes, mas duas 
relações diferentes com o mundo, ambas necessárias, aliás, e constituindo 
juntas esses sujeitos que somos, ou que acreditamos ser. A solidão, mais 
uma vez, não está à margem da sociedade, mas nela (COMTE-
SPONVILLE, 2001, p. 35). 

 
Viver em sociedade de forma produtiva socialmente significa conviver consigo próprio – a 
vivência da solidão, e com o outro, a sociedade, o inter-relacionamento se dá a partir de uma 
referência individual refinada no encontro com o outro da experiência social no objetivo de se 
demarcar o sentido da vida em sociedade. 

 Percorrer os caminhos de uma cidade consiste em viver uma solidão consciente de que 
em determinados momentos o exercício de socialidade deverá ser realizado para o fortalecimento 
da estrutura social. Caminhar consigo mesmo e parar para encontrar aquele que caminha em 
nossa direção configura um movimento de amadurecimento do homem no percurso urbano. 
 O espírito do flâneur que pode ser vivenciado pelo homem dos grandes centros urbanos 
proporciona um contato íntimo com a solidão. O homem vive o silêncio interior, mas aguça o 
seu olhar em direção ao sentido dos lugares, ou seja, ao significado do que ele vê, vivenciando 
através do seu corpo – um elemento físico que guarda uma carga de sofrimento decorrente da 
relação com a forma urbana. O “lugar praticado” se redimensiona, então, como “espaço”, 
categorias desenvolvidas por Certeau (1994), e que indica a possibilidade da interferência do 
homem na cidade. O ato de flanar não significa isolamento, mas o exercício de uma solidão 
consciente e necessária para a apreensão da realidade social e do significado da cidade enquanto 
símbolo de transformação social e de produção de cultura. A prática do lugar se dá a partir do 
engajamento do corpo, porém na cidade contemporânea percebemos a predominância do “ver”, 
como indica Certeau (1995), a exaltação da “pulsão escópica” (visual), conforme a definição de 
METZ (1983), sugerida pelo estímulo ao consumo material. A força do olhar é constituída pelo 
apelo de um acervo de imagens materiais e eletrônicas que fazem com que haja um estímulo 
predominante no âmbito visual, a força do olhar é o resultado da supremacia das imagens que 
suplantam o corpo que as sediam. A vivência da solidão não exige, então, um movimento 
explícito do corpo no espaço urbano, o homem em estado estático pode realizar uma grande 
viagem através do olhar que atravessa a paisagem.  
 Em O Outro Lado da Rua a abertura do filme já revela o elemento arquitetônico que irá 
direcionar uma narrativa que explora o olhar em direção à redescoberta do afeto, a profusão das 
janelas do bairro de Copacabana aparece como quadros fechados sem a presença do homem. Isto 
sugere que a janela enquanto o “olho da arquitetura” está pronta para ser aberta para o mundo e 
ser utilizada como o “espaço” de vivências inusitadas, é uma cena que demonstra um certo 
mistério, um suspense, as janelas guardam um segredo, histórias de vida que serão reveladas ao 
longo do filme. As janelas vazias anunciam a solidão ou o isolamento do homem na cidade, elas 
são o alento para o exercício tranqüilo do olhar e da produção do imaginário. 
 Regina (Fernanda Montenegro) espia através do binóculo as diversas cenas que aparecem 
nas janelas em frente ao seu edifício e que representam a diversidade de estilos de vida de uma 
grande cidade, ela quer encontrar algo que preencha o seu vazio, o seu isolamento enquanto 
funcionária pública aposentada, idosa, distante da família e de uma relação afetiva. A janela na 
qual ocorre a espiação nos leva ao interior de um apartamento onde mora uma mulher deprimida 
que, apesar de seu movimento dinâmico no espaço público – Regina é uma mulher da “rua”, vive 
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um isolamento explícito mostrado nas diversas cenas de depressão que aparecem ao longo de um 
apartamento frio e vazio de alegria e calor humanos.  
A ação no mundo (na cidade) de Regina representa o exercício de uma figura pública que saiu da 
janela e foi para as calçadas de Copacabana à procura de pessoas, fatos, descobertas e 
reconhecimento. A crítica de urbanismo Jane Jacobs em sua obra clássica Morte e Vida de 
Grandes Cidades (2007) discorre sobre o papel de uma figura pública em um grande centro 
urbano: 

 
A estrutura social da vida nas calçadas depende em parte do que pode ser 
chamado de uma figura pública autonomeada. A figura pública é aquela 
que tem contato freqüente com um amplo círculo de pessoas e interesse 
em tornar-se uma figura pública. Ela não precisa ter nenhum talento ou 
conhecimento especial para desempenhar sua função, embora quase 
sempre os tenha. Precisa apenas estar presente, e é necessário que possua 
um número adequado de pares. Sua principal qualificação é ser pública, 
conviver com várias pessoas diferentes. É assim que se transmitem as 
notícias que são do interesse das ruas. (JACOBS, 2007, p. 73) 

 
 

Regina é uma mulher que olha pela janela do seu apartamento (esconderijo) e age e fala 
(conversa) nas calçadas nas quais ela vai procurando informações que serão necessárias para a 
comprovação de sua tese. Na janela ela trabalha (olha) e vive uma tristeza cortante, nas calçadas 
ela se esquece da tristeza e sai em ação tornando-se uma figura pública presente, querida e 
generosa, porém ávida por revelar situações que as façam sentir útil socialmente, ela entrega o 
outro para esconder e amenizar a sua carência afetiva. 

A cena em que Camargo (Raul Cortez) supostamente mata sua mulher é o começo de 
uma história que transformará o isolamento de Regina em uma vida marcada por um projeto de 
solidão possível. A janela indiscreta na qual ela exerce o seu ofício é o “espaço” revelador da 
observação do mundo onde Regina espia o outro, mas não a si mesma, mas que acaba sendo a 
oportunidade dela encontrar o afeto perdido e uma solidão consciente. 
 A janela de Regina é um altar que abriga um olhar devorador que intimida a privacidade 
do apartamento de Camargo, especula sobre sua conduta moral e afetiva, mas que proporciona o 
exercício da sedução, pois ela se aproxima do suposto assassino tentando comprovar uma tese 
diabólica que no final acaba sendo desconsiderada; a sedução maliciosa de Regina se transforma 
em uma sedução afetiva que mobiliza o seu isolamento de mulher.  
A solidão dos velhos nas calçadas de Copacabana é marcada por encontros e desencontros que 
constituem o espaço do imprevisível. As calçadas do O Outro Lado da Rua mostram a 
possibilidade da diversidade de comportamentos sociais e de uma busca desenfreada de afeto que 
leva a transformação de Regina (Fernanda Montenegro), uma mulher caminhante, uma usuária 
das calçadas do bairro. A explicitação do seu isolamento critico no mundo aparece na cena após 
a tentativa de assalto a uma idosa no banco no qual Regina percebe o fato e evita o crime. A 
performance no espaço vazio da cidade, na realidade o seu espaço psicológico, evidencia o 
isolamento de alguém que sofre de falta de afeto, mas que tenta esquecê-lo através da procura de 
delitos alheios. 

Regina é uma mulher em estado de suspense psicológico, ou seja, ela a qualquer 
momento pode desabar em uma tristeza profunda, como chorar intensamente debruçada sobre o 
bidê do banheiro de seu apartamento. As calçadas para ela representam o espaço da esperança, a 
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instituição de uma vida social que possa ter algum sentido, ou seja, o vislumbramento da 
potência utópica que transforme o seu íntimo. A observação de pessoas, cenas e lugares é o foco 
de atenção para que Regina caminhe altiva e confiante em seu ponto de vista de quem acredita 
no que vê, os trajetos vão sendo demarcados a partir da intenção de ter respostas para a 
comprovação de uma tese de entrega do outro no intuito de tentar obter, mesmo 
inconscientemente, algo da ordem de um afeto esclarecedor de uma existência que ainda não foi 
nomeada. 
 
 

 
O Outro Lado da Rua (2004) de Marcos Bernstein 

O espaço psicológico de Regina após a tentativa de assalto 
 

A cena final do filme na qual Regina e Camargo, usando o binóculo, trocam olhares de 
suas janelas simboliza o encontro consciente do outro, a conjunção de olhares que fundamenta a 
estrutura do desejo mútuo, o desmascaramento e a transformação de papéis sociais e afetivos e o 
reconhecimento da experiência urbana enquanto fator de descoberta da alteridade e da dimensão 
da cultura social.  

Da janela, ao longo das calçadas de Copacabana, e de volta à janela, Regina e Camargo 
afirmam a possibilidade de transformação do homem em um meio urbano hostil e segregador. O 
olhar é o elemento que depura a realidade e pode promover o refinamento da vida humana na 
cidade, o corpo introjeta a experiência urbana e dialoga consigo mesmo e com o outro. Segundo 
Sennett (1997), a forma urbana é decorrente da vivência corporal de seus usuários e as calçadas, 
assim, vão se configurando de acordo com os gestos, os desejos e os pensamentos dos 
personagens de uma cena urbana em constante processo de criação de sentido.  

A janela, o “olho da arquitetura”, permite que nós possamos assistir a produção de um 
filme que está sendo rodado ao longo das calçadas, locações naturais da experiência do homem 
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na cidade. Através da janela vislumbramos o mundo e passamos a compreender o ritmo, o 
movimento e o sentido da vida urbana. 
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A arte de construir no Nordeste: um resgate 

 
Madalena de F. P. Zaccara (UFPE/Toulouse II)  

 
O espaço arquitetônico no Brasil, após a ruptura com a tradição luso-brasileira, desligou-

se de preocupações relacionadas à sua realidade ambiental. Soluções arquitetônicas baseadas em 
um pensamento de características internacionais, não foram filtradas e adequadas ao seu 
ambiente tropical. 
 Entre as poucas propostas que se contrapuseram à essa padronização  encontra-se a obra, 
teórica e prática, do arquiteto pernambucano Armando de Holanda. Nos anos 70, quando a 
concepção modernista da arquitetura e do uso do solo no Brasil e na região refletia 
principalmente o racionalismo formal de Corbusier, ele já se preocupava com o abandono das 
tradições construtivas nordestinas. 
 Sua publicação Roteiro para construir no Nordeste é uma antecipação da preocupação 
contemporânea com conceitos que priorizam a harmonia do espaço arquitetônico com o meio 
ambiente. Nosso trabalho tem como objetivo resgatar suas idéias e inseri-las no diálogo espaço 
arquitetônico/meio ambiente que acontece na contemporaneidade. Ele faz parte da ação do 
Grupo de Pesquisa Arte Cultura e Memória. 
 
Reflexões sobre a modernidade e suas relações com os processos de Cultura de Massa 
 

“Il faut être absolument moderne”  
(Arthur Rimbaud) 

 
O pensamento e os movimentos de vanguarda surgidos entre 1910 e 1930 mantiveram 

uma relação radical com a sociedade de então objetivando uma leitura completamente nova do 
mundo circundante, leitura essa que prescindia de qualquer imitação naturalística ou apropriação 
estilística e que deveria se fundamentar nas novas relações com a tecnologia emergente. Essa 
tentativa de propor uma linguagem única para uma sociedade sem classes explorava, 
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basicamente, a utopia e a imaginação tentando inserir os artistas em uma dimensão de luta quer 
no plano individual, quer no social, para a conquista estética homogênea dessa nova sociedade. 
(GREGOTTI, V. 1994, p.47), 

Essa proposta utópica pretendia resolver os problemas habitacionais e políticos de sua 
época. Sob a bandeira do absolutamente novo, o movimento comportou-se em relação à história, 
ao passado, com uma atitude de recusa e negação que se refletiu em todas as suas manifestações 
artísticas. A arquitetura, inserida nesse sistema de pensar e de operar, assumiu o conceito de 
auto-expressão e o inventário de funções como princípio base de sua própria filosofia num 
contexto onde  a linguagem da modernidade artística radicalizou de tal forma a busca pelo novo 
que passou a demarcar fronteiras operativas entre “os que falam as línguas atuais e os ruminantes 
das línguas mortas”. (ZEVI, B, 1974, p 17) 

Filha de um processo crescente de industrialização, a arquitetura moderna, após a 
idealização utópica que a embasou em seus primórdios, embarcou em um universo mercantilista 
que foi absorvendo, gradativamente, as atividades artesanais e as referências culturais de forma 
cada vez mais globalizada. O colapso da cultura tradicional e a necessidade de uma proposta 
nova, com base no recente, no atual, no espírito de seu tempo passaram a responder pela 
produção dessa nova sociedade industrial e urbana. 

Depois do declínio da tradição idealista, da utopia social presente no trabalho de Le 
Corbusier e de Grópius, o “Estilo Internacional” triunfou em todo o mundo por volta dos anos 
50. A nomenclatura arquitetônica que se popularizou nessa década do século passado, e que era 
conhecida pelo público como “Arquitetura Moderna”, não correspondia mais aos anseios dos 
pioneiros do idealismo moderno em sua primeira fase. Tratava-se agora de uma nova realidade: 
em lugar do conceito se destinar a um indivíduo ou a um grupo ele passou a ser dirigido a 
milhares de pessoas de forma rápida e comunicando-se cada vez mais diretamente com as 
massas através de um processo de internacionalização de valores e propostas. (JENCKS, C, 
1985, p 43) 

Esses meios visavam alcançar, servir ou reduzir a um nível comum o pensamento e o 
desejo de um maior número possível de usuários: sem fronteiras de ordem cultural, climática ou 
existencial. Desse processo nos diz Renato de Fusco: 

 
“Na arquitetura, urbanismo e desenho a unificação e estandardização dos produtos pode 

alcançar de uma maneira indiscriminada a usuários de qualquer classe ou número. Parece 
suceder o mesmo; inclusive, à escala dos centros urbanos e das edificações. (...) A 
quantificação, que alguns consideram como um critério de valor tem sido possível graças aos 
mesmos métodos tecnológicos que condicionam os meios de comunicação sonora: a 
industrialização, a pré-fabricação, a montagem dos elementos, são aspectos comuns tanto na 
arquitetura e desenho como a todos os demais canais de comunicação” 446 

 

No que se refere ao caráter internacional desta arquitetura que tratamos, um denominador 
comum foi encontrado e utilizado para “converter” as culturas de diversos países: o resultado foi 
a concepção e divulgação de um produto final de acordo com as normas de fabricação industrial.  

Absorvido pelo mercado, o usuário da produção arquitetônica do período deixa de ser 
importante enquanto indivíduo. Vira número. Seu habitat já não é o seu espelho, sua imagem. 
Ele é parte da vontade coletiva interpretada à luz dos novos conhecimentos científicos, 
tecnológicos e, principalmente, mercadológicos. As particularidades desaparecem em função de 

                                            
446  Renato Fusco. Arquitectura como “mass médium”. 1970, p.70 



 710

determinações globais. A construção tradicional e a memória coletiva são completamente 
ignoradas bem como a preocupação com o ambiente específico. Enfim: a tekne vence a poiesis.  

 
Arquitetura moderna e realidade colonizada brasileira 

“A consciência de ser colonizado dos brasileiros é 

titubeante, confusa e mal explicada”  
(Ana Mae Barbosa) 

 
Os movimentos das vanguardas históricas ocorridos na Europa foram completamente ignorados 
no contexto brasileiro até os fins da Primeira Guerra Mundial. A manifestação de 1922 (ano 
escolhido para o evento em homenagem à independência do Brasil), apesar de se constituir em 
mais uma atualização com a arte européia, tinha preocupações paralelas com uma arte nacional 
inspirada na natureza e na cultura brasileira. De acordo com Yves Bruand  447, Oswald de 
Andrade empenhava-se por uma poesia e pintura nacionais inspiradas na “paisagem, na luz, na 
cor, na vida trágica e opulenta do interior do Brasil.” Queria a revolução da modernidade 
acoplada a um pensamento nacionalista. 

A “Semana de Arte Moderna de 1922”, entretanto, não impactou o cenário artístico 
nacional e no que diz respeito à arquitetura ela não teve maior significado. Em meio aos 
intelectuais e artistas que a organizaram e dela participaram, o arquiteto Antonio Garcia Moya 
destoava por sua própria produção de tradição eclética. Nascido e graduado na Espanha, ele foi 
um dos participantes da modesta seção de arquitetura da famosa Semana e apresentou, então, 
desenhos que apesar de romperem com a proposta acadêmica contestada pelos organizadores não 
apresentava qualquer projeto estético definido. Portanto, no Brasil, até 1927, nada aconteceu em 
relação ao movimento moderno em arquitetura afora a atuação isolada (ou precursora) do 
arquiteto, nascido em Odessa, Gregori Warchavichik, que no eixo cultural Rio - São Paulo foi 
responsável pelo projeto e construção da primeira casa estabelecida como moderna pela 
historiografia da arquitetura no Brasil. 

Lúcio Costa, entre os anos de 1931 a 1935, juntamente com um grupo de jovens 
arquitetos recém saídos da Escola Nacional de Belas Artes, debruça-se sobre o movimento 
racionalista europeu examinando a doutrina de Gropius, Mies Van der Rohe e principalmente Le 
Corbusier. Um grupo ativo, partidário da nova arquitetura, se forma e, inicialmente, a mesma 
preocupação que norteia o nacionalismo de Oswald de Andrade parece estar presente na pesquisa 
desses pioneiros. A ausência inicial do culto ao propósito de impor-se indiferente ao meio 
circundante pode ter atraído Lúcio Costa que, mesmo com sua educação européia, havia se 
voltado para o estudo do patrimônio arquitetônico brasileiro e aderido, em seus primeiros 
trabalhos, ao “estilo neocolonial” que dominava a cena arquitetônica de então e que acreditava 
promover o redescobrimento da herança colonial brasileira. (BRUAND, Y. 2003 p 74), 
É necessário assinalar que, em paralelo ao racionalismo formal de Le Corbusier os brasileiros já 
haviam tomado contato com os princípios orgânicos do arquiteto americano Frank Lloyd Wright 
apesar de sua passagem pelo Brasil só ter acontecido em 1931. Segundo Nina Nedelykov 448 , a 
obra de Wright já era conhecida no Brasil nos anos 20 através de suas publicações.Também 
segundo a arquiteta,  Alcides da Rocha Miranda, arquiteto atuante na época, organizou no Rio de 
Janeiro, já em 1933, o I Salão de Arquitetura Tropical, que se repete  até os anos 50 e que teve 
                                            

447  Yves Bruand. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 2003, p. 61 
448 Nina Nedelykov e Pedro Moreira. Caminhos da Arquitetura Moderna no Brasil: a presença de Frank 

Lloyd Wright disponível em WWW.vitruvius.com.br/.../arq018/018_03_01.JPG 
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como homenageado em sua primeira versão o arquiteto americano e não Corbusier.Portanto, em 
paralelo ao racionalismo formal francês, a obra organicista de Wright, embora menos acessível, 
já encontrava ecos na formação da arquitetura moderna brasileira. 

É particularmente notável, segundo Bruand, que em Recife, (que enquanto província, 
deveria estar destinada a seguir a orientação dada ou transmitida pelas metrópoles), tenha 
acontecido uma renovação modernista mesmo antes da implantação definitiva do novo ideário 
no Rio ou em São Paulo. Luís Nunes, nascido em Minas Gerais, convidado a trabalhar na capital 
pernambucana, montou uma equipe da qual fizeram parte o engenheiro Joaquim Cardoso e o 
arquiteto-paisagista Burle Marx: o segundo notável pelo pioneirismo no uso das plantas tropicais 
em seus trabalhos paisagísticos.  

Em curto período de tempo, Nunes conseguiu realizar uma obra audaciosa, 
numericamente significativa e que levava em conta as condições climáticas da região. Suas 
construções teriam sido o início de uma “linguagem brasileira”, ambicionada pelos paulistas da 
Semana de Arte Moderna de 1922: uma síntese entre o caráter universal dos princípios 
modernistas e a expressão regional. Sua curta vida limitou sua atuação profissional. Não 
podemos, portanto, estabelecer uma projeção de seu significado em relação a um possível novo 
direcionamento da produção arquitetônica brasileira - que poderia ter se libertado da ditadura 
dogmática do “Estilo Internacional” enveredando por uma ótica menos colonizada. Quem sabe 
ela poderia ter contribuído mais expressivamente para um redimensionamento da nossa condição 
de importadores de conceitos que nunca levam em conta nossa realidade? Uma herança colonial 
que Ana Mae Barbosa explicita: 
“Os anos anteriores de dominação tinham sido muito degradadores, como em geral o foi a 
colonização européia. Proibidos de termos imprensa, escolas superiores  e mesmo um ensino 
primário e secundário organizados, fomos domados pelos jesuítas(...)” 4449 

Continuamos, em pleno século XXI, ainda nesse processo de importação de valores e domados 
por outros jesuítas. Tudo como na Colônia. Entretanto, se o tempo possibilitou que o imaginário 
barroco importado por aquela ordem diretamente de Portugal se transformasse no “Barroco 
Tropicalista” subseqüente que teve em Aleijadinho seu maior expoente, e se sobrevivemos à sua 
substituição pela linguagem neoclássica oficial trazida pela Missão Artística de 1816, podemos 
ter esperanças quando analisamos algumas tentativas que aconteceram (e acontecem) gerando 
uma visão menos colonizada na arquitetura contemporânea brasileira. É essa visão e ação que 
abordamos nesse artigo tomando por base o trabalho de um arquiteto pernambucano: Armando 
de Holanda. Sua obra e sua influência posterior através de seu processo didático e de um 
pequeno livro publicado pela Universidade Federal de Pernambuco, Roteiro para se construir no 
Nordeste, parecem ter sido fundamentais para a transmissão (e resultados práticos) de um 
conceito de “construir frondoso” baseado nos trópicos, suas árvores, seus ventos, sua cultura, sua 
realidade enfim. 

 

Uma “Escola Pernambucana de Arquitetura” ou apenas vozes?... 
“Através de uma penosa experiência, aprendemos que o 

pensamento racional não é suficiente para resolvermos os 
problemas de nossa vida social” (Albert Einstein) 

 

                                            
449 Ana Mae Barbosa. Arte-Educação pós-colonialista no Brasil: aprendizagem triangular in Tópicos 

utópicos. 1998, p.30 
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No fim do século passado a humanidade inicia a longa jornada de repensar mais 
intensamente sua postura em relação ao seu habitat natural. A sobrevivência do planeta passa a 
ser discutida de forma mais democrática abandonando os espaços acadêmicos e investindo, 
inclusive, na própria comunicação de massas mesmo que esse diálogo se restrinja a uma 
determinada parcela da sociedade. Sem negarem as pressões do consumismo e da massificação 
cultural, processos relevantes na realidade contemporânea, algumas vozes se ergueram para 
resistir às manipulações de ordem mercadológica gerando questionamentos que vão, pouco a 
pouco, despertar a ação de pessoas interessadas em um futuro viável. 

 No que diz respeito à arquitetura, ela encontra seu grande desafio na concepção de um 
habitat que priorize o humano em um mundo onde a massificação especifica o sustentável.Dessa 
forma, as características ambientais, as considerações para com a cultura, o clima, a paisagem ou 
o relevo passam a integrar o imaginário de uma humanidade possível ao mesmo tempo que o uso 
racional da energia, baseado no controle das reservas planetárias, passa para o rol dos temas de 
debates que estão na ordem do dia. 

No Brasil, essa adequação ao meio ambiente já havia acontecido no período colonial em 
termos arquitetônicos. A habitação portuguesa adaptou-se aos trópicos e às suas características 
criando soluções que priorizavam um diálogo com a arquitetura nativa perfeitamente adequada 
às características ambientais locais. A modernidade, centrando-se no “Estilo Internacional” 
exportado indiscriminadamente para todas as situações, repudiou não só esse estilo luso 
brasileiro, mas toda uma memória histórica e tecnológica arquitetônica.  Alguns arquitetos e 
pensadores, preocupados com essa padronização/pasteurização e suas conseqüências, 
interessados em um produto arquitetônico coerente com o ambiente físico e cultural, iniciaram 
uma forma de resistência, na maioria das vezes solitária, visando chamar a atenção para o 
abandono de um olhar individualizador na produção de arquitetura. 

No inicio dos anos 60, no Nordeste, Gilberto Freire, Ariano Suassuna e Joaquim Cardoso 
são algumas dessas vozes que protestam contra a arquitetura então produzida no Brasil. Essas 
vozes, que às vezes são ironicamente classificadas como sendo “pura poesia”, fizeram, por 
vezes, de fato, poesia.  Elas, por vezes, tentam resgatar o olhar do espectador de uma forma 
sedutora, barroca, buscando aliciá-lo para uma revisão do ideário modernista. É com essa postura 
neobarroca que nos fala Suassuna em uma conferência proferida na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal de Pernambuco em 1974. 

(...) na cor dessa arquitetura que sonho ora vejo o azul e o verde marinhos e da Zona da Mata, ora o 
vermelho, o ocre, o castanho e o amarelo do sertão, com a presença de frutas e animais, em quadros e cerâmicas e 
esculturas em pedra ou madeira, não “apostas” artificialmente ao resto, mas sim integradas harmoniosamente no 
conjunto.” 450 

Elas contestam a crescente uniformização espacial sem qualquer preocupação de ordem 
cultural ou ecológica. Gilberto Freire se pronuncia dizendo que “na arquitetura pensemos 
regionalmente e não apenas modernisticamente” (FREYRE, 1971). Delfim Moreira, arquiteto de 
origem portuguesa radicalizado em Recife, por sua vez afirma que: 
“O arquiteto como indivíduo e como ser social, não pode encarar a realidade sem a consciência 
nítida da sua posição, quer como indivíduo (complexo psico-biológico) quer como elemento do 
organismo social de que faz parte. A cultura é o somatório do conhecimento e conquistas de 

                                            
450  Ariano Suassuna citado por Jairson Jairo Carmo Filho em Dissertação de Mestrado para o Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Construir Frondoso. 
Uma herança esquecida?2005, p.14 
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ordem física, intelectual, espiritual e moral que o autoriza a conhecer-se a si próprio e a conhecer 
a sociedade em que se integra”..451 

Joaquim Cardoso, engenheiro e poeta, à frente da modernidade pernambucana juntamente 
com o arquiteto Luís Nunes com quem compõe equipe combate: 

“(...) representam, na sua força e capacidade de execução, uma linguagem brasileira, essa um pouco áspera, 
dicção nacional dos preceitos arquitetônicos de origem européia vertidos para as nossas possibilidades técnicas e 
industriais, que viria surpreender e confundir alguns críticos estrangeiros mal avisados e, de certo modo, pouco 
espertos na análise de uma manifestação artística em país tão distante e diverso” 452 

           Não são só vozes isoladas em Pernambuco, produtos de suburbanos corações e mentes. 
Elas compactuam com uma visão de mundo mais ampla que embasa um pensamento de 
características universais voltado para uma arquitetura feita pensando no homem e seu habitat. 
Vitorio Gregotti, por exemplo, analisa essa arquitetura que harmoniza o moderno e o tradicional 
em sintonia com a natureza; Tadao Ando postula no sentido de que as técnicas modernistas 
sejam usadas de modo a atender às exigências locais; Luis Barragan busca uma forma 
arquitetônica ligada à uma terra composta por fontes, cursos d’água e saturação de cor; Alvar 
Aalto, considera a topografia para conceber e estruturar suas edificações e Gino Valle 
reinterpreta a tradição lombarda na Itália (CARMO FILHO J. 2005). 
 Discípulo de Delfim Amorim e Acacio Gil Borsoi, contemporâneo de alguns arquitetos 
que adaptaram os princípios modernistas da escola carioca, inspirada em Corbusier, às condições 
climáticas e sociais da região Nordeste; bem informado das discussões internacionais, nacionais 
e regionais por uma arquitetura adequada às características locais, Armando de Holanda foi um 
dos membros da informalmente chamada de Escola Pernambucana de Arquitetura.  
 Escola sim. Assim chamada por partilhar historicamente princípios e ensinamentos 
semelhantes e por ter gerado discípulos. Em sua dissertação de mestrado para a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, defendida em 2005, o arquiteto Jairson Jairo do Carmo Filho 
levantou 45 residências na Região Metropolitana de Recife, projetadas por arquitetos entre 1976 
e 2004, cujos autores afirmam terem sido influenciados pelos ensinamentos de Holanda e os 
terem aplicado na sua prática arquitetural.  
  

Armando de Holanda: a arte de construir no Nordeste 
“Arquitetura como um lugar ameno nos trópicos 

ensolarados” (Armando de Holanda) 
 

Armando de Holanda inicia sua pequena publicação ligada ao programa de Pós- 
Graduação em desenvolvimento Urbano da UFPE, editada em 1976, com um poema de outro 
pernambucano, João Cabral de Melo Neto, que traduz suas preocupações em relação à produção 
arquitetônica contemporânea: 
 “A arquitetura como construir portas de abrir; ou como construir o aberto; construir, não como 
ilhar e prender, nem construir como fechar secretos; construir portas abertas, em portas; casas 
exclusivamente portas e tectos. O arquiteto; o que abre para o homem (tudo se sanearia desde 
casas abertas) portas por-onde, jamais portas-contra; por onde, livres: ar luz razão certa” 453 

Uma vida breve: faleceu em 1979, apenas três anos depois da publicação de seu único 
livro, Armando de Holanda terminou o curso de arquitetura em 1963 na Universidade Federal de 
                                            

451  Delfim Moreira In Delfim Moreira. Arquiteto. Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de 
Pernambuco. 1981, p.41 

452 Joaquim Cardoso citado por José Luis da Mota Meneses in Pernambuco Moderno, 2006. P. 83 
453  João Cabral de Melo Neto citado por Armando de Holanda na introdução do seu Roteiro para construir 

no Nordeste, 1976. 
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Pernambuco. Logo em seguida partiu para Brasília onde foi aluno de mestrado da UNB, 
coordenado então por Oscar Niemeyer e, após uma especialização na Holanda, retorna a Recife 
onde passa a lecionar no Curso de Arquitetura da universidade onde se graduou. 

Sua produção arquitetônica, apesar de reduzida, estabelece uma relação estreita com o 
planejamento de necessidades e formulação de alternativas em que o homem-usuário é o centro 
do ambiente, ou seja, o foco principal do problema a ser resolvido enquanto necessidades e 
níveis de satisfação a serem atendidas. A problematização, análise,diagnósticos e definições de 
soluções que enfocam o homem e seu habitat fazem parte da teoria por ele aplicada em sala de 
aula – que depois é resumida no pequeno roteiro que se torna uma espécie de manual a consultar 
para as gerações de arquitetos que o sucedem. 

Na visão de Holanda, o resultado pretendido se fundamenta na pesquisa histórica, na 
utilização correta dos materiais locais e no aproveitamento das condições ambientais físicas e 
sociais.  
“Após a ruptura da tradição luso-brasileira de construir, ocorrida no século passado e que trouxe 
prejuízos ao edifício, enquanto instrumento de amenização dos trópicos,de correção de seus 
extremos climáticos, não foi desenvolvido, até hoje,um conjunto de técnicas que permitam 
projetar e construir tendo em vista tal desempenho da edificação”454 
Toda uma geração de arquitetos brasileiros ignorou os processos históricos da arquitetura feita 
no Brasil antes dos meados do século XX. Já a partir de 1808, começam as medidas da classe 
dominante para tirar o caráter tradicional da arquitetura brasileira e assumir um caráter europeu. 
Negação das raízes. Negação que o “Estilo Internacional” e uma arquitetura enquanto veículo 
voltado para as massas vai consolidar. 
A classe dominante brasileira (não a resumindo ao aspecto plutocrático, mas às várias formas do 
poder autoritário inclusive o intelectual) sempre pensa que é européia, ou representante da 
civilização européia nos trópicos. Eles destruíram as velhas construções de forma física e 
memorial. Essas edificações de uma tipologia construtiva pobre (paredes de taipa que só mais 
tarde vai ser substituída pelo tijolo), mas voltada para a realidade brasileira e hibridizada com a 
arquitetura nativa. Arquitetura aniquilada e esquecida. No lugar dela surgiu como pastiche, o 
neocolonial que nunca existiu no Brasil: uma arquitetura portuguesa. Eles destruíram um 
símbolo do passado de pobreza e austeridade e construíram o símbolo de uma história de riqueza 
e esplendor que não tem nada a ver com nosso passado. 

Aqueles que destruíram a arquitetura colonial e sua memória criaram o neocolonial como 
uma falsificação. Foi o mesmo pensamento que derrubou igrejas barrocas substituindo-as, total 
ou parcialmente, por construções no estilo neoclássico então em voga no país. A padronização 
do “Estilo Internacional” foi só uma questão de tempo e mídia. 

Armando de Holanda tenta o resgate dos princípios dessa antiga arquitetura. Feita nos 
trópicos e para os trópicos. Inspirada nas ocas nativas, nas casas de engenho de seu Pernambuco 
natal imortalizadas por Frans Post. Não uma imitação. Uma recuperação. Pretendia uma 
arquitetura sombreada, aberta e acolhedora. Uma arquitetura que ele compara, metaforicamente, 
à uma grande árvore frondosa servindo de abrigo para o ambiente tropical. 
 “A regra vem sendo a adoção de materiais e de sistemas construtivos –quando não de 
soluções arquitetônicas completas- desenvolvidos para outras situações; mais do que isso, a 
incorporação do pensamento arquitetônico estrangeiro, sobretudo europeu e francês, sem a 
indispensável filtragem à vista do ambiente tropical.” 455 

                                            
454  Armando de Holanda. op cit p.9 
10  Armando de Holanda. Op cit. P. 9. 
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Não existe um material universal para todos os tipos de construção. Essa é a premissa defendida 
por Holanda. Ele sabia que, em certa escala de produção, podemos mudar os detalhes, produzir 
componentes novos. O industrial tende à redução das alternativas para aumentar o seu lucro. O 
pesquisador, o homem da tecnologia, o homem do projeto, tende a explorar cada vez mais as 
possibilidades. O caminho da industrialização é a diversificação, não a padronização total. 
Holanda propõe, por exemplo, um material específico das construções modestas do Nordeste: o 
combogó, “leve, resistente, econômico, sem exigências de manutenção e com alto grau de 
padronização dimensional” 456 

  À essa arquitetura desenvolvida “para outras situações” Armando propõe não um aproveitamento mimético da construção 
colonial, mas uma utilização da substância dos precedentes históricos. Propõe o não abrir mão das raízes, como uma “filtragem 
indispensável à vista do ambiente tropical.” 457 

Alguns princípios de sua filosofia e práxis são explicitados em seu Roteiro para construir no 
Nordeste. Deles deriva a idéia de construir (e como construir) frondoso relacionado à uma 
arquitetura que tira partido de varandas, sombreamentos, adoção de artifícios de adaptação 
climática, circulação de ar e luz e preocupação com arremates e detalhes construtivos que uma 
geração de arquitetos lançou mão como princípios de uma arte de construir para um grupo, um 
indivíduo , uma região.A arte de construir para o Nordeste. 

“Criar uma sombra: Para que a brisa circule é necessário, além da desobstrução do espaço 
interno, que as aberturas de exaustão sejam maiores, ou pelo menos iguais, às de admissão 

Recuar as paredes: Áreas sombreadas e abertas desempenham a função de filtros e 
coadores de luz (...). As casas dos antigos engenhos e fazendas brasileiras possuíam esses locais 
sombreados. 

Vazar os muros: Mesmo depois de perder sua função estrutural as paredes continuam 
compactas, como se precisassem guardar o calor dos ambientes. 

Proteger as janelas: Os muxarabis que outrora protegiam as sacadas de Olinda tinham 
essa função protetora. 

Abrir as portas: tentemos aprender a fluência entre a paisagem e a habitação, entre o 
exterior e o interior. (...) Portas protegidas e sombreadas que possam permanecer abertas 

Continuar os espaços: as paredes a meia-altura, além de contribuírem para a continuidade 
do espaço, permitem que o ar circule livremente e atravesse a edificação. 

Construir com pouco: sejamos sensatos e façamos uma redução no edifício; redução no 
sentido de evitarmos a demasiada variedade de materiais que empregamos numa mesma 
edificação. 

Conviver com a natureza: estabeleçamos com a natureza tropical um entendimento 
sensível de forma a podermos nela intervir com equilíbrio. 
Construir frondoso: livremo-nos dessa dependência cultural em relação aos países mais 
desenvolvidos, que já retardou em demasia afirmação de uma arquitetura decididamente à 
vontade nos trópicos brasileiros.” 458 
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O imaginário do medo: violência urbana e segregação espacial na cidade do 
Rio de Janeiro 
Layne Amaral459 (UERJ/Faculdade de Jornalismo Pinheiro Guimarães) 
 
 

Os moradores descobrem, decepcionados, que, quanto mais seguros 
se sentem dentro dos muros, tanto menos familiar e mais ameaçadora 

parece a selva lá fora 
Zygmunt Bauman  

 
Não existe terror no estrondo, apenas na antecipação dele 

Alfred Hitchcock 
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seguintes temas: mídias digitais, cinema e documentário. 
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Em meio às conseqüências do processo de globalização nas sociedades contemporâneas 
destaca-se, em especial, a nova configuração das metrópoles e o remodelamento do espaço 
público como lugar de interação social.  A crise nas instituições públicas e a desigualdade social, 
aliadas ao crescimento da violência urbana, ocasionam uma segregação do espaço público que 
pode ser entrevista no cotidiano das grandes cidades. Em uma análise do que chama de “centros 
regionais emergentes”, cidades como São Paulo e México, Canclini já havia observado este 
processo de decomposição do espaço urbano, onde a elite social se afasta do convívio com 
outros grupos: “seu peculiar modo de exercer a cidadania consiste em isolar-se da 
conflituosidade urbana mediante a privatização de espaços supervigiados”. (Canclini, 2003:163). 
Nessas metrópoles, a origem do crime está freqüentemente associada às periferias e os 
criminosos são vistos como pessoas que vêm desses espaços marginais, que supostamente lhe 
dão origem.  A configuração espacial que localiza as periferias às margens dos centros urbanos é 
comum à maioria das cidades contemporâneas, entretanto o Rio de Janeiro apresenta uma 
situação singular.  Sua periferia não se encontra nas margens dos aglomerados urbanos, mas 
inserida nesses, através da formação das favelas nos diversos morros que compõem a paisagem 
carioca.  A desigualdade, dessa forma, é visível em vários pontos da cidade sendo ainda mais 
ostensiva na Zona Sul carioca, onde residem as classes mais altas. Essa segmentação do espaço 
urbano, aliada à ausência quase total do Estado nas favelas, contribuiu também para a formação 
de territórios fortificados nesses locais, dominados pelo tráfico de drogas. Tal imaginário sobre o 
crime e a segregação social provocada pela divisão espacial levam, segundo Caldeira (2000) e 
Soares (apud Athayde, 2005),  não apenas à formação de estereótipos sobre o crime e o 
criminoso, mas à estigmatização de grupos inteiros. No caso, os moradores das favelas cariocas, 
onde o crime está localizado. 

Nesse contexto, os diferentes discursos sobre o crime são úteis para reorganizar a 
narrativa sobre tais experiências. A repetição da narrativa, contudo, passa reorganizar também o 
sentido do contexto social em que ocorreu e, descontextualizada, pode contribuir para a 
formação de estigmas e estereótipos. A importância da análise dos documentários reside no fato 
de sua narrativa apresentar um discurso polifônico, ao tratar o tema de maneira dialógica e 
ouvindo os vários envolvidos no conflito urbano, incluindo os policiais e muitas vezes os 
próprios criminosos. 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a representação da cidade do Rio de Janeiro, no 
contexto da violência urbana, a partir dos documentários que falam sobre o tema.  Apoiando-se 
em teorias sobre a representação midiática da violência e os efeitos dos conflitos urbanos na 
remodelação das cidades contemporâneas, pretende-se perceber nas narrativas os efeitos da 
segregação espacial e social oriundas da crise de segurança no espaço público.  Nesse panorama, 
o recorte será pautado pelas produções documentais onde a cidade e o crime violento são os 
elementos principais.  Os discursos serão retratados a partir dos documentários Notícias de uma 
Guerra Particular (João Moreira Salles,  1998) e Violência S.A. (Newton Cannito, 2005). 
 
O Lugar do Crime 
 
Notícias de uma Guerra Particular foi rodado nos anos de 97 e 98 e aborda como a questão do 
tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro se transformou em um conflito armado 
permanente. O diretor João Salles ouviu policiais, traficantes e moradores das favelas cariocas a 
fim de mostrar as dinâmicas desse conflito.  Um dos primeiros aspectos que se pode perceber em 
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relação à cidade diz respeito à forma como as favelas cariocas são encaradas como o “lugar” do 
crime.  As cenas de abertura do documentário têm início com a panorâmica de uma favela, 
enquanto o narrador em off fala das estatísticas de polícia federal sobre o número de pessoas 
envolvidas com o tráfico de drogas, na época da realização do documentário: 100mil pessoas.  E 
continua: “nem todas essas pessoas moram em favelas, no entanto a repressão se concentra 
exclusivamente nos morros cariocas”. 
Esse imaginário da favela como local do crime é abordado por Paulo Vaz no estudo Pobreza e 
Risco: a imagem da favela no noticiário do crime.  Em seu artigo, Vaz observa que a cobertura 
efetuada pela mídia elabora conexões entre a violência urbana e o tráfico de drogas, dissociando-
o de certa forma da atividade que o caracteriza - o comércio ilegal de drogas - e relacionando-o a 
“toda sorte de assalto, tiroteio, falsa blitz e assassinato”.  Uma segunda relação percebida por 
Vaz mostra as favelas como lugar de origem dos traficantes, fechando círculo que correlaciona 
as favelas à violência:  

Com a construção da associação entre tráfico e crime, favela e tráfico, e 
com a dissociação entre tráfico e comércio ilícito, o nexo que está sendo 
proposto aos moradores da cidade é entre a favela e toda sorte de violência 
que acontece no Rio de Janeiro  (Vaz, 2005:05). 

 
No documentário Violência S.A., apesar de filmado em São Paulo, também existe uma referência 
às favelas cariocas como sendo “o habitat natural deste tipo de profissional (...) os bandidos”.  
Em Notícias de uma Guerra Particular, Paulo Lins, autor do livro Cidade de Deus, confirma 
esse estereótipo formado sobre as favelas ao observar que o crime ali sempre existiu, mas que só 
passou a receber atenção da mídia ao descer para o asfalto: “sempre morreu gente na favela e não 
saía na imprensa. Era coisa normal. Só se dava no espaço da favela, não atravessava o túnel.  A 
mídia foi descobrir a violência quando ela saiu da favela.  Quando começou seqüestro, comando 
vermelho, tráfico de drogas, a bala perdida... Só depois”. 
 
Exclusão e Repressão 
 
 Paulo Vaz também observa uma omissão do sofrimento em relação ao morador da favela, 
que em nenhum dos casos noticiados aparece somente como vítima, apesar de a taxa de 
homicídios ser seis vezes maior nesses lugares do que no restante da cidade: “A opção por omitir 
o sofrimento dos moradores do morro onde ocorre um tiroteio – ‘Tiroteio no Salgueiro provoca 
pânico na Tijuca’ (7/3/01) – vitimizando somente a classe média, sugere ou que os favelados já 
estão acostumados, ou que são os criminosos, não interessando assim seu sofrimento” (Vaz, 
2005:06). 
 Percebe-se, nesse aspecto, que parece existir um desejo de que as favelas e os conflitos, 
decorrentes dos embates entre traficantes e policiais, devam ficar restritos a esses territórios, 
mantendo a ordem no asfalto.   Em Notícias de uma Guerra Particular, Hélio Luz, ex-secretário 
de segurança pública do Rio de Janeiro,  admite que existe uma política de repressão nas favelas 
e reconhece que a polícia foi criada para ser violenta e corrupta, para fazer a segurança do estado 
e da elite e manter a favela sob controle: “Como é que você mantém 2 milhões de pessoas sob 
controle? Ganhando 112 reais, quando ganham...  Como mantém esses excluídos todos sob 
controle?  Com repressão, como é que  vai manter?  É polícia política mesmo. Isso aqui é uma 
sociedade injusta e nós garantimos essa sociedade injusta”. 
 Esta organização das forças policiais no Rio de Janeiro é analisada historicamente por 
Holloway (1993, apud Caldeira) que observou um tratamento desigual direcionado a grupos 
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sociais diferentes, inclusive com “espancamentos e prisões arbitrarias” cometidas contra os 
pobres, a fim de manter a ordem e a hierarquia estabelecidas.  Esse padrão de comportamento 
revelava, segundo Holloway, que no Rio de Janeiro do século XIX  “o trabalho principal da 
polícia não era a repressão ao crime – que certamente existia -, mas o controle dos pobres”. 
(Caldeira, 2000:145) 
 Além da repressão, as favelas cariocas também são palco da guerra particular entre 
traficantes e policiais ou entre traficantes e traficantes, na disputa por pontos de venda entre 
facções rivais.  Contando com armamentos cada vez mais sofisticados, muitos dos quais 
pertencentes às próprias forças armadas, o que se vê é um estado de guerra permanente nesses 
lugares.  Em Notícias, o capitão do BOPE Rodrigo Pimentel conta quando viu uma guerra entre 
traficantes de dois morros que utilizavam munição traçante, e conclui: “em qual outra capital  do 
mundo você vê uma cena dessa e que não esteja em guerra?  O Rio de Janeiro vive uma guerra. 
(...) Eu estou participando de uma guerra, acontece que estou voltando pra casa todo dia. É a 
única diferença”. 
 
Mídia e Vitimização 
 
Este conflito armado aumenta a sensação de insegurança tanto entre os moradores das favelas, 
como entre a população do ‘asfalto’ que transita entre essas áreas consideradas ‘de risco’.  
Entretanto, apesar de as taxas de homicídio terem diminuído nos últimos anos no Rio de 
Janeiro460, a ‘sensação’ de que a cidade está mais violenta fortalece o sentimento de medo de ser 
vítima do crime.   
A importância da mídia na formação do imaginário é observada por Gilbert Durand (2004), que 
observa como esta é onipresente em nossas vidas, “do berço ao túmulo”, influenciando em 
nossas escolhas e costumes.  No caso do Rio de Janeiro, há um imaginário sobre a cidade ser 
uma das mais violentas do país.  Entretanto, em relatório recente sobre a violência no país, 
mostra-se que a cidade ocupa o 205º lugar461 no número de homicídios, estando atrás de outras 
capitais e de balneários como Porto Seguro (BA) e Armação de Búzios (RJ).  Nos casos de 
homicídios especificamente por arma de fogo, o Rio de Janeiro ocupa o 86º lugar462.    
Barry Glassner, em sua análise sobre a cultura do medo, observa a influência  da mídia na 
formação desse imaginário.  Analisando a cobertura de notícias sobre crimes na sociedade norte-
americana, Glassner percebe que, apesar de os índices de criminalidade terem caído por anos 
seguidos, “62% dos americanos se descreviam como ‘verdadeiramente desesperados’ em relação 
à criminalidade” (2003, p. 19).  Apesar de não culpabilizar a mídia pelo estabelecimento desse 
sentimento, o autor não deixa de observar sua importância, recuperando as idéias de George 
Gerbner sobre a ‘síndrome do mundo vil’: “Veja uma quantidade suficiente de brutalidade na TV 

                                            
460 Dados do ISP - Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro.  Relatório do 1º 

semestre de 2008.  Rio de  Janeiro: 2008.  Disponível em http://urutau.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/ 
200806totalestado.pdf. Acessado em: [27.jul.2008]. 

461 Homicídios por cem mil habitantes.  Dados do Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros – 2008. 
(WAISELFISZ, 2008)   

462 É importante ressaltar que estes números dizem respeito à unidade comumente utilizada nas estatísticas de 
criminalidade (crime por cem mil habitantes).   No caso de homicídios por arma de fogo, a cidade do Rio de Janeiro 
apresenta taxa de 37,1, estando em  primeiros lugares as cidades de Goianésia do Pará (PA), com 102,9; Foz do 
Iguaçu (PR), 98,3 e Porto Seguro (BA), 90,1. Entretanto, em números absolutos (independente do número de 
habitantes), o Rio de Janeiro está em primeiro lugar, o que talvez possa explicar as descontextualizações e fortalecer 
o imaginário de que é a cidade mais violenta do país.  
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e você começará a acreditar que está vivendo em um mundo cruel e sombrio, em que você se 
sente vulnerável e inseguro”. (Glassner, 2003:100).    

De fato, parece que a influência da informação sobre violência na TV, em especial nos 
telejornais, tem antes um caráter mimético do que catártico, conduzindo à “síndrome do mundo 
vil”.  Gerbner conduziu um estudo de três décadas sobre a violência exibida na televisão e 
mostra de que forma uma veiculação exagerada produz uma sensação de insegurança e ansiedade 
crescente em relação ao mundo mostrado na TV.  Ressaltando a dimensão mítica adquirida pelas 
narrativas televisivas, Gerbner acredita que pessoas que assistem muita TV têm maior tendência 
a ter uma visão distorcida da realidade.   
O que isso significa é que se você cresce em um lar onde se assiste mais de três horas diárias de 
televisão, para todos os efeitos práticos você vive em um mundo vil – e age de acordo – do que 
seu vizinho que vive no mesmo mundo, mas assiste menos televisão  (Gerbner, 1994:01)463.   

 
No caso específico da violência, essas pessoas podem acreditar que os índices de 

criminalidade estão aumentando e superestimar o medo de serem vítimas de crimes violentos.  O 
autor também observa como esse medo de se tornar vítima de um crime pode levar ao desejo por 
medidas punitivas mais rigorosas, como a pena de morte, a fim de aumentar a segurança.  

Em uma análise do que aconteceu um ano após o atentado de 11 de setembro aos Estados 
Unidos, Slavoj Zizek (2003) percebe como o medo de vitimização (no caso, por novos ataques 
terroristas) pode justificar ataques preventivos.  Zizek ressalta que a legitimação destes atos é 
conferida aos que falam da posição de vítima e que são, por isso, inocentes.  A fim de legitimar 
tais ataques é necessário também que se construa a idéia de que o evento pode ser repetido e 
generalizado.  Tal como ocorre com as vítimas da criminalidade, o fato de que o evento poderia 
ter acontecido a qualquer um que estivesse no local naquele momento, torna possível essa 
generalização.  A identificação, dessa forma, é relacionada somente à vítima e cria, na audiência, 
a idéia de vitimização.  Pode-se observar também que, geralmente, a forma descontextualizada 
como são exibidas as narrativas sobre o crime impossibilitam um entendimento das dinâmicas da 
violência, aumentando o quadro de segregação social.  
Em um estudo que relaciona mídia e violência no Rio de Janeiro, Coelho (2004) analisa alguns 
pressupostos teóricos que observam os efeitos dessa violência midiatizada nos cidadãos.  Em sua 
pesquisa, a autora percebe que os discursos veiculados na mídia constroem um imaginário que 
pode produzir práticas sociais que apresentam uma visão do outro “como símbolo de uma 
diferença que se quer eliminar em prol de uma visão da ordem” (Rondelli, apud Coelho, 
2004:79).   Utilizando a idéia das comunidades imaginadas de Benedict Anderson, Sento-Sé 
também aborda a formação desse sentimento de vitimização a partir das narrativas sobre o crime 
e da identificação com suas vítimas: 
No que diz respeito à segurança, isto quer dizer que não é necessário que um dado indivíduo, ou 
alguém de seu círculo mais próximo, tenha passado por uma situação de vitimização para que se 
sinta atingido pela violência de que tem notícia (apud Coelho, 2004:80).    

 
 Consumo da Segurança 

 

                                            
463 “What this means is that if you are growing up in a home where there is more than say three hours of 

television per day, for all practical purposes you live in a meaner world - and act accordingly - than your next-door 
neighbor who lives in the same world but watches less television” 
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É esse imaginário sobre as cidades que legitima a adoção de medidas de segurança 
privada, através da contratação de guardas particulares e a construção de enclaves fortificados. 
Em um estudo sobre o crime na cidade de São Paulo, Teresa Caldeira observou que: 

o principal instrumento desse novo padrão de segregação espacial é o que 
eu chamo de ‘enclaves fortificados’.  Trata-se de espaços privatizados, 
fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho.  A sua 
principal justificação é o medo do crime violento. (Caldeira, 2000:211) 

 
Tais enclaves são lugares extremamente semelhantes em sua organização do espaço.  

Shoppings, escolas, hospitais, escritórios e condomínios de luxo possuem várias características 
em comum.  São espaços públicos, isolados por muros e grades, com detalhes arquitetônicos e 
extrema organização.  Suas entradas e saídas são protegidas por guardas, que não só cuidam da 
segurança de quem está dentro, mas também controlam o acesso de quem vem de fora.  Crachás, 
câmeras de vigilância, interfones e portões são instrumentos cada vez  mais comuns nos portais 
de acesso a esses novos espaços.   
Newton Cannito, no documentário Violência S.A. procura abordar de forma bem-humorada e 
irônica a reação do ‘cidadão de bem’ frente a essa insegurança crescente. O documentário mostra 
várias entrevistas feitas com ‘profissionais da segurança’ que ensinam como se prevenir e 
confirmam o crescimento da adoção de medidas de vigilância, especialmente após a notícia de 
algum crime na mídia.  De acordo com Marco Zarif, da Jordan Blindados: “quando aparece na 
mídia a notícia de seqüestro de algum famoso, mãe de jogador famoso, a gente sente no dia 
seguinte, na semana seguinte... O telefone já começa a tocar mais, pede-se cotação por e-mail...”. 

Apesar de parecer oferecer a sonhada segurança, a auto-suficiência desses enclaves, o 
excesso de vigilância e a adoção de blindagens, produz uma modificação nas cidades que torna 
ainda mais evidente a segregação social.  Michael Hardt em sua abordagem sobre as sociedades 
de controle de Deleuze já havia observado o desaparecimento do espaço público como lugar de 
interação social na pós-modernidade: “A paisagem urbana não é mais a do espaço público, do 
encontro casual e do agrupamento de todos, mas do espaços fechados das galerias comerciais, da 
auto-estrada e dos condomínios com entrada privativa” (Hardt, 2000:360).  
 
Divisão Espacial e Segregação Social 
 

Essas ‘territorialidades excludentes’ que promovem divisão física entre os espaços 
seguros das comunidades privilegiadas e os espaços onde vivem as comunidades 
desprivilegiadas, muitas vezes territórios ocupados pelo tráfico e com total ausência do Estado, 
não é apenas espacial levando também à segregação social entre as classes:  

o enclausuramento voluntário implica um empobrecimento adicional da 
vivência da cidade e da experiência  do contato com o outro (seja ele o 
favelado, o suburbano etc.), conduz à auto-segregação, indiretamente, ao 
reforço de preconceitos, na esteira da ignorância e do medo (Souza, 
2004:61). 

 
Esta nova modalidade de segregação pode ser observada em vários momentos nos 
documentários analisados. Em Notícias de uma Guerra Particular, Hélio Luz reconhece as 
desigualdades visíveis ao observar o contraste entre a elite de São Conrado convivendo ao lado 
da Rocinha.  De forma mais contundente, Violência S.A. mostra como a segregação espacial 
torna-se também social, ao entrevistar uma moradora de um bairro da classe alta de São Paulo.  
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A entrevistada conta que gosta da vida nas grandes cidades, mas para se proteger da violência 
adota várias medidas de proteção, como a construção de um bunker em sua casa (“minha filha 
nasceu num bunker”) e o uso de blindagem nos automóveis para se proteger no trânsito pelas 
ruas.  Apesar de reconhecer que grande parte da violência tem origem nas desigualdades sociais, 
não abre mão de suas medidas de segurança: “(...) uma maravilha, hoje não quero outra coisa. 
Não ando sem ser blindado.  Com a desigualdade social, é  a melhor coisa.  Você se isola né?”. 

Esta forma de isolamento dos conflitos do meio urbano é abordada de forma cortante por 
Bauman, ao falar dos condomínios supervigiados como espaços bem-sucedidos de secessão.  
Para o autor, a ‘elite’ busca, nessas comunidades cercadas, um distanciamento dos conflitos 
provocados pela intimidade confusa no dia-a-dia urbano: “O que seus moradores estão dispostos 
a comprar ao preço de um braço ou uma perna é o direito de manter-se à distância e viver livre 
dos intrusos” (Bauman, 2003:52). 

São essas narrativas sobre o crime, fortalecidas pela presença constante de notícias sobre 
os conflitos do tráfico nos morros cariocas, que acabam por levar  a novas formas de se deslocar 
pela cidade. De acordo com Vaz: “temos não só a quem temer, como determinados lugares a 
recear. Porém, para uma classe média prudente – que, informada sobre os riscos que corre, 
evitará a proximidade da favela – o morro não aparece apenas como lugar perigoso, mas 
principalmente, como lugar de onde os crimes provêm” (Vaz, 2005:05). 

 
Formando Preconceitos 
  

A questão da alteridade está presente em muitas pesquisas que estudam a violência 
urbana e mostra como a falta de interação ocasionada pela segregação espacial pode levar à 
criação de preconceitos.  A habilidade no estranhamento em relação ao outro e no 
reconhecimento das diferenças acaba por se tornar reduzida nos espaços homogêneos dos 
condomínios vigiados e leva à formação de categorias simplistas na descrição dos criminosos. 
Em uma das cenas de Violência S.A. observa-se a facilidade com que são formados esses 
estereótipos e preconceitos.  O documentário exibe partes do livro “Como conviver com a 
violência?”,  escrito por um ex-delegado de polícia, enquanto este descreve o suposto criminoso: 
“são jovens, de 16 a 34 anos, classe social baixa, família desestruturada, usuário de drogas, não 
tem ofício”.  Essa correlação do mundo crime com as classes sociais desprivilegiadas também foi 
observado por Caldeira, mostrando que, além de excluídos, os habitantes das áreas mais pobres 
da cidade são vítimas também do preconceito:  

Como seria de esperar, os habitantes desses espaços são tidos como 
marginais (...) São considerados também socialmente marginais: diz-se que 
têm famílias divididas, são filhos de mães solteiras, crianças que não foram 
criadas devidamente.  De certo modo, tudo o que quebra os padrões do que 
se considera boa conduta pode ser associado a criminosos, ao crime e a 
seus espaços.  O que pertence ao crime é tudo que a sociedade considera 
impróprio (Caldeira, 2000:80). 

 
Em Violência S.A. esse aspecto também pode ser percebido nas formas de controle de acesso aos 
espaços privilegiados.  Temendo ter suas residências e escritórios invadidos, a elite se preocupa 
com supostos assaltantes que se fazem passar por entregadores, o que mais uma vez alimenta o 
medo e gera segregação.  No documentário, o narrador em off anuncia ironicamente: “O grupo 
Garantia Real, nos ajuda a controlar acessos e evitar contatos”, seguido pela explicação do 
diretor da empresa: “Quais são os pontos vulneráveis? Muros e entradas. Dividir entrada de 
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serviço e entrada social.  Não é uma questão de racismo. Simplesmente dividir para dar um 
melhor atendimento para serviço e entrada social.  Serviço tem que cadastrar”. 

Outras formas dessa segregação podem ser observadas ainda em relação aos pedintes que 
habitam os cruzamentos das grandes cidades.   

As pessoas guiam com janelas fechadas e portas trancadas.  Elas têm medo 
especialmente de parar nos sinais porque os noticiários estão cheios de 
casos de trombadinhas que usam facas ou cacos de vidro para roubar 
motoristas (...) É difícil distinguir esses trombadinhas do crescente número 
de pedintes e vendedores  de rua que disputam as mesmas esquinas 
(Caldeira, 2000:320). 

 
Esse medo típico das grandes metrópoles é exibido em Violência S.A., chamado ironicamente de 
“Dilema do Farol”: “Inibida entre o humanismo e o medo, a cidadania moderna fica inibida a 
cada farol.  A questão é, abrir ou não abrir?”.  Uma vez mais o ‘manual de convivência com a 
violência’ fortalece a segregação e afirma que diante do perigo iminente, a estratégia é: 
“Mantenha o vidro fechado e não dê atenção ao que dizem”.  O narrador mais uma vez ironiza, 
citando trechos do manual:  “um dos grandes problemas são os pedintes. Não se impressione 
com garotinhas, idosos, paraplégicos.  Não podemos confiar em ‘na-da dis-so’. Seja cauteloso e 
não se emocione”. 
 
Segurança Pública x Segurança Privada 

Outro aspecto relevante em relação a esses espaços protegidos diz respeito ao 
crescimento da segurança privada pela descrença na proteção oferecida pelo Estado.  Muitas 
vezes, as pessoas que atuam na segurança privada são ex-policiais ou policiais que trabalham em 
seus dias de folga.  A distância entre segurança pública e privada, porém, muitas vezes é tênue e 
as duas se misturam, alimentando um setor ilegal da atividade.  No Rio de Janeiro, este esquema 
de desvio da função policial pública ocorre também através da alteração das rotas de 
patrulhamento, quando os policiais, mesmo durante seu turno de trabalho, fazem uma segurança 
mais ostensiva nas áreas onde possuem ‘acordos’.  Uma forma ainda mais grave desses desvios é 
o acordo entre policiais e traficantes, conhecidos como ‘arregos’,  situação em que  os policiais 
em serviço cobram uma ‘taxa’ dos traficantes para não ‘atrapalhar seus negócios’.  (Athayde, 
2005:136).  
Outra forma grave de corrupção diz respeito ao contrabando de armas.  Notícias de uma Guerra 
Particular aborda essa questão ao perguntar a um traficante se a polícia vende armas para o 
tráfico, ao que ele responde, ironicamente: “Se a polícia vende armas?  Ah, a gente não vende 
pra eles, né?”.  Ainda que o caso de policiais que se envolvam com o crime organizado 
represente uma minoria dentro da organização, tal atitude mostra a total inversão da função da 
segurança pública, levando ao descrédito da instituição e a mais investimentos na segurança 
privada. 

Outras referências à criminalidade e ao crime organizado aparecem ao longo dos 
documentários. O que é percebido nas narrativas é que esse crime organizado não poderia 
funcionar envolvendo apenas traficantes. Além das referências feitas aos setores corruptos da 
polícia, percebe-se que a tráfico é apenas a ponta desse iceberg.  Hélio Luz mais uma vez é 
cortante e deixa clara essa situação ao afirmar: “Eles não tem nada, são excluídos mesmo. O que 
nós temos no morro é um varejão. Como é que o Uê vai operar 5 milhões de dólares?  Ele é 
apenas o cara que fica com as barracas na praça, é só isso”.  
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A responsabilidade da sociedade também é um aspecto destacado nos documentários.  Os 
desvios cometidos pela elite são abordados por diversos autores, desde a impunidade ao avançar 
um sinal até o consumo das drogas, que seria uma das causas da violência urbana.  Hélio Luz, 
novamente, nos chama atenção para este fato, questionando se há o interesse em uma polícia que 
realmente não seja corrupta: “(...) então a gente chega e atua na favela e atua no posto 9.  Pára de 
cheirar em Ipanema. Vai ter mandado de segurança e pé na porta na Delfim Moreira, não é isso? 
Quer uma polícia que não seja corrupta? Ela não tem limite.  A sociedade vai conseguir segurar 
isso?”. 
 
Considerações Finais 
 

Todos os autores pesquisados concordam em suas falas sobre a criminalidade que a 
segregação social provocada pela divisão espacial é um agravante para a  violência urbana.  As 
possíveis causas dessa violência são antes atribuídas às desigualdades sociais, corrupção, 
preconceitos e uma política de armas que permite sua circulação em grande quantidade, do que à 
existência de criminosos ‘sem salvação’, como parece acreditar o senso comum.  A crença 
nesses estereótipos que atingem grupos inteiros nos distancia cada vez mais de medidas que 
poderiam levar a solução dos conflitos e, paralelamente, podem agravar ainda mais o quadro de 
violência estabelecido, ao estimular a adoção de medidas punitivas mais rigorosas.  

Sem qualquer intenção de minimizar a questão da violência e ainda menos de suscitar 
uma visão apocalíptica da mídia, o que as teorias e considerações aqui apresentadas se propõem 
é a provocar reflexões sobre a violência e suas implicações sociais.  Numa sociedade onde as 
tecnologias de comunicação são cada vez mais presentes e as narrativas midiáticas adquirem 
grande importância na construção de nossa visão de mundo, torna-se urgente reavaliar as 
conexões que fazemos a fim de entender suas dinâmicas.   
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Introdução 
Os significados da paisagem podem ir além dos elementos visíveis e representar muito mais do 
que o arranjo visual e funcional de fenômenos a serem identificados, classificados, mapeados ou 
analisados. Paisagens não possuem o mesmo sentido para todos os observadores (MEINIG, 2002). 
Suas funções e valores podem variar consideravelmente no tempo e no espaço. Eles podem ser 
resultados de uma experiência humana direta e uma expressão de uma ordem social coletiva 
dentro de um contexto geográfico específico (OLWIG, 1996: 645), mas também pode ser muito 
mais do que o mundo aparente, tornando-se uma construção, uma composição do mundo, uma 
maneira de ver o mundo (COSGROVE, 1998a:28), ou ainda um modo de “compor e harmonizar o 
mundo externo numa ‘cena’, em uma unidade visual” (COSGROVE, 1998b:98). Neste sentido, a 
paisagem pode ser uma imagem cultural, um modo pictórico de representar, estruturar ou 
simbolizar ambientes.  Logo, a percepção da paisagem é, antes de tudo, uma obra da mente, 
povoada por atributos reais e imaginários que permeiam desejos e medos, sonhos e realidades, o 
verossímil e o sobrenatural (TUAN, 1980). 
Um olhar sobre a cidade, em sua configuração e fisionomia urbana, incluindo suas edificações, 
seus espaços públicos e privados, deve contemplar o acionamento destes códigos, associados aos 
contextos e domínios específicos, a universos simbólicos distintos, nos quais os indivíduos estão 
sendo permanentemente reconstruídos a partir das relações que mantêm. A cidade é construída por 
homens que não se esgotam numa dimensão biológica e ou funcional, mas compõem, através de 
sua existência em sociedade, o processo de construção social da realidade. Alguns autores têm 

                                            
464 Historiador, especialista em História das Artes e das Religiões e Mestrando em Antropologia 

(PPGA/UFPE). Foi Supervisor Técnico e Pesquisador do Inventário e Registro do Frevo como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil (Prefeitura do Recife/IPHAN)  

465 Historiador e mestre em Antropologia (PPGA/UFPE). 
466 Historiadora e gerente de Preservação do Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Coordenou o inventário 

e Registro do Frevo como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. 
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priorizado essa dimensão simbólico-cultural na construção do território, considerando-o como 
uma identificação que determinados grupos desenvolvem com seus "espaços vividos", como 
demonstra Felix Guatari (1985). Para ele, os seres existentes se organizam segundo territórios que 
os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser 
relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se 
sente 'em casa'. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. 
Ele é o conjunto dos projetos e das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, 
toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 
estéticos, cognitivos.  
Para Haesbaert (1995), o território tem uma dupla face: é um espaço dominado ou apropriado com 
um sentido político, mas também apropriado simbolicamente, onde as relações sociais produzem 
ou fortalecem uma identidade utilizando-se do espaço como referência. Neste sentido, a dupla 
dimensão do território, cultural e político-disciplinar pode estar conjugada, reforçada ou ainda 
contradita, devendo ser analisada de acordo com as formas e a intensidade com que se apresenta a 
relação entre a dimensão material (político-econômica) e a dimensão imaterial (simbólico-
cultural). 
Nesse sentido, preocupa-nos, aqui, interpretar os códigos e significados dos lugares, desvendando 
as idéias e as ideologias dos indivíduos, pois estes vivem o lugar através de suas culturas que, por 
sua vez, influenciam suas experiências e ações. O lugar é entendido neste trabalho como um 
"mundo de significado organizado" (CHARTIER, 1988) e serve como reafirmação de sua 
identidade. Por conseguinte, o lugar é o redimensionamento do espaço dotado de sensações, 
afeição e referências da experiência vivida ou, como diria CARLOS (1996:16) “o lugar guarda em 
si, não fora dele, o seu significado e as dimensões do movimento da história em constituição 
enquanto movimento da vida, possível de ser apreendida pela memória, através dos sentidos e do 
corpo”. 
 
Ao analisar as “edificações do frevo”, pretendemos demonstrar, neste trabalho, que o 
conhecimento da paisagem implica a análise da sua representação, percepção e vivência não só no 
que concerne ao espaço de ação, mas, sobretudo no que diz respeito ao espaço desconhecido, em 
que se realiza a “práxis social”. Observando a vivência coletiva nesses “lugares de memória” 
(NORA, 1993), analisamos o desenrolar da vida cotidiana, compreendendo as divergências, as 
transgressões, interpretando as relações sociais, práticas socioculturais, os múltiplos usos e 
sentidos atribuídos a esses edifícios. Não só isso, e principalmente, buscamos refletir sobre a 
“poética do espaço” (BACHELARD, 1974), ou seja, os valores da intimidade construídos e 
desenvolvidos nas sedes das agremiações de frevo, evidenciando-as como um ponto de referência 
no mundo, como signo de habitação e proteção. Evocamos, e fazemos um paralelo, com a imagem 
da casa (BACHELARD, 1974) como um devaneio; lugar onde se promove a comunhão entre 
memória e imaginação, lembrança e imagem; que permite interligar os pensamentos, lembranças e 
os sonhos do homem. Para Bachelard, a casa é vista como o grande berço, o aconchego e proteção, 
desde o nascimento do homem; é o paraíso material. As lembranças da casa estão guardadas na 
memória, no inconsciente e acompanha-nos durante toda a vida e, sempre voltamo-nos a elas nos 
nossos devaneios. Acreditamos que, assim como a casa bachelardiana, as edificações do frevo são 
espaços repletos de poesias, lugares privilegiados onde são expressos valores e crenças e 
vislumbramos realidades espaciais que constituem nossa própria vivência no mundo. Um lugar 
onde histórias de vidas e nossas identidades são forjadas, onde a relação indivíduo-tempo vai 
sendo construída de forma mais pessoal, onde encontramos o passado, o presente e o futuro, 
convivendo em nossos projetos, ambientes e objetos.  
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Acreditamos, diante do que já foi exposto, que as sedes das agremiações de frevo são, 
verdadeiramente, casa de lembranças que reúne os fragmentos, que valoriza o espaço local, suas 
vivências e experiências coletivas, que propõe uma memória projetada de acordo com as 
experiências de vida, tão diferentes, mas que estão ligadas por certo fio condutor que perpassa essa 
memória. Um movimento de conexão, que extrai das diferentes experiências sentimentos comuns 
e permite o encontro surpreendente do que HALBWACHS (2006) chama de “comunidades de 
afetos”. Um espaço que agrega, reúne, coletiviza e expõe as possibilidades de trocas 
fundamentadas nas diversas memórias e histórias de vidas; também um local de trabalho 
comprometido com a concretização de sonhos. Nesse sentido, as edificações do frevo ganham 
centralidade aqui por apresentar, de maneira privilegiada, aspectos materiais, simbólicos e 
funcionais, além de um caráter ativo na ancoragem de uma memória coletiva, permitindo o 
diálogo entre gerações e a continuidade dessa experiência por transmissão ou, como nos diz 
POLLACK (1992: 201), como experiências vividas “por tabela”. 
 
Edificações do frevo: memória, vivências, saberes e fazeres.  
 
São as sedes das agremiações os locais onde o carnaval é cuidadosamente planejado e onde o 
frevo encontra suporte espacial para o seu desenvolvimento, manutenção e transmissão.  Um 
conjunto de construções, mas, sobretudo, um processo cultural onde os indivíduos ocupam, 
utilizam, produzem objetos, conhecimento e constroem sua história. Elaboram e vivenciam 
realidades que representam valores, muitos dos quais, transmitidos por meio da oralidade. 
De uma maneira geral estas edificações não são expressões arquitetônicas representativas, contudo 
trazem uma dimensão simbólica que contribui com seus significados para formação e manutenção 
do bem. Além dos aspectos físicos e visuais, as sedes das agremiações nos mostram as práticas 
sociais passadas e presentes, costumes, usos, acontecimentos históricos e outros aspectos das 
tradições culturais ligadas ao frevo. Faz-se necessário compreender estas edificações, no seu valor 
patrimonial intangível, considerar múltiplos fatores, inclusive a experiência de aproximação com a 
fisionomia urbana da cidade do Recife, permitindo trazer à tona informações, atualmente 
dispersas, que estão associadas aos espaços públicos (ruas, praças, mercados, etc.) vinculados ao 
frevo. Dessa forma, a diversidade construtiva dessas edificações e seu entorno nos permite 
problematizar sobre variados temas, como o perfil socioeconômico e cultural dos atores sociais 
envolvidos na produção do bem e sua interação com o meio, dificuldades encontradas para 
produção da manifestação, sentidos simbólicos do território, expansão urbana entre outros. 
Nelas são intensas as atividades lúdicas e sociais desenvolvidas pela população local: dos bailes de 
clube aos desfiles oficiais, das fantasias às alegorias, dos ensaios aos sanduíches, da organização 
dos temas aos cursos profissionalizantes, tudo planejado, executado e realizado nas sedes sociais. 
No caso das agremiações que não possuem um espaço apropriado para essas atividades a simples 
estrutura física onde residem seus dirigentes, transforma-se em oficinas. Para Menezes (2006) “é o 
lugar onde as pessoas comungam símbolos, valores e experiências, conhecem e reconhecem 
pessoas, utilizam vocabulário, datas e eventos particulares, recriam uma identidade peculiar com 
relações embasadas na cooperação, amizade e lealdade”. Os ensaios dos desfilantes e os encontros 
para a produção das fantasias e adereços, por exemplo, reafirmam o sentimento de pertencerem a 
um mesmo grupo. Reúnem vizinhos, parentes, amigos, companheiros de trabalhos. 
Temos, assim, nas agremiações carnavalescas uma arte feita de vida e de coletividade. Um 
trabalho coletivo, rico em aprendizagens e saberes nelas produzidos, reconhecidos e legitimados. 
Destacamos os conhecimentos produzidos na vida comunitária, em situações de trabalho formal e 
não formal e em empreendimentos solidários. Incluímos também uma reflexão a respeito do ato de 
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conhecimento estabelecido na relação entre saberes da experiência e saberes formais. Uma série 
deles relacionados com a reprodução e cuidado da vida: serviços gerais, bordar, cozinhar, cozer e 
administrar o cotidiano das relações na comunidade. Saberes sem reconhecimento público e 
social, mas centrais para a sobrevivência e organização da vida em sociedade, permitindo a 
resolução de problemas sem necessariamente o conhecimento de formulação teórica ou de 
projetos de “vir a ser”. 
Nesse sentido, o mundo do frevo nos traz inúmeros exemplos de comunidades fortes e 
organizadas, com um profundo sentimento de identidade, que se manifesta também através de um 
senso de solidariedade e responsabilidade social entre seus membros, aliado a um profundo 
respeito ao seu passado e aos seus ancestrais. 
Essas comunidades que têm justamente no frevo, seu ponto maior de convergência, se mobilizam 
durante todo o ano em função de se organizarem para o desfile de carnaval. Porém, 
na maioria delas, essa mobilização é também canalizada para projetos sociais, onde a educação 
não-formal e o lazer que abrangem áreas como a arte-educação, cursos profissionalizantes e 
esportivos, atende uma grande quantidade de crianças, jovens e adultos. E o enfoque central de 
realidade sócio-cultural-econômica da comunidade. O sentido de pertencimento comunitário e 
solidariedade social se fazem presentes de forma marcante nesses espaços educativos. Portanto, os 
processos de transmissão de saberes presentes no universo da cultura popular, têm como base para 
sua efetivação, a vivência em comunidade, pois só essa característica permite que os princípios 
aqui já discutidos como a memória, a oralidade, a ancestralidade e a ritualidade, possam ser 
enfatizados de maneira a garantir que os processos de aprendizagem social dos sujeitos se 
realizem com base na cultura e nas tradições daquele grupo social.  
Essa vivência em comunidade, porém, não significa uma volta a um passado longínquo e 
nostálgico, pois as condições atuais das sociedades modernas não o permitiriam. Trata-se de uma 
reconstrução criativa das possibilidades de se viver e se relacionar com o mundo, com base em 
outros princípios e valores, pautados por uma dimensão mais solidária e humanizante. Esse 
processo está diretamente ligado à maneira como as tradições da cultura popular se fazem 
presentes em nossa sociedade, já que os sujeitos que delas participam só tem condições de 
articularem-se e organizarem-se, a partir das condições que só uma vivência comunitária muito 
coesa e atuante poderia permitir.  
Basta visitar uma comunidade ou bairro da cidade do Recife para percebermos o quanto o frevo, 
por exemplo, faz parte do cotidiano dessas pessoas, e o quanto os processos de aprendizagem 
sócio-cultural dele provenientes, se fazem presentes nesses espaços. Falamos de um processo de 
conscientização coletiva, pois se trata de uma consciência que abre concretas possibilidades de 
ação, enquanto construção de um futuro. Caracteriza-se dessa forma, um rico processo de 
educação não-formal baseado nos saberes e nas tradições populares. Essa visita nos permite, por 
exemplo, perceber que as relações sociais que produzem o espaço urbano são também marcadas 
pelos códigos e símbolos construídos na vida cotidiana e estabelecem um sentido particular no 
processo de produção da cidade. Há um complexo intercâmbio entre a transformação material e 
o simbolismo cultural, entre a reestruturação de lugares e a construção de identidades, e as 
manifestações artísticas, ocupam um papel importante, interagindo e interferindo no curso dos 
acontecimentos por meio de mobilizações, de ocupação dos espaços públicos e de representações 
significativas para os indivíduos e grupos. O frevo, historicamente, na sua expansão se confunde 
com a própria cidade, a paisagem do Recife e sua gente encontram pleno sentido, como se seus 
bairros, ruas e praças, enfim, explicassem para que tivessem sido feitos. Um espaço urbano pleno 
de vida e de história, carregado de memória, símbolos e significados para aqueles que o 
freqüentam. É o frevo contribuindo na criação da nova representação da cidade. No do bairro de 



 729

São José, por exemplo, são comuns as lembranças e as evocações dos carnavais de outrora, dos 
desfiles dos corsos, dos clubes e blocos de frevo, ocupando todos os logradouros. Rua da 
Concórdia, Pátio do Terço, rua Direita, rua da Horta, Pátio de São Pedro, enfim um tempo em 
que todo o bairro se vestia de carnaval.  
O carnaval do Recife, e efetivamente o frevo, têm muitas de suas tradições ligadas ao bairro de 
São José. Além dos blocos Batutas de São José, Donzelos, Traquinas de São José, Prato 
Misterioso, Pão Duro, entre outros, foi sede de importantes clubes carnavalescos como o Clube 
das Pás Douradas, Clube dos Vasculhadores, Clube Vassourinhas, apelidado carinhosamente de 
“Camelo de São José”, o bloco de samba Saberé, além da escola de samba Estudantes de São 
José, que como o nome diz, foi criada pelos estudantes da vizinhança.  Os ensaios de rua dessas 
agremiações, antes do carnaval, levavam multidões às ruas. O carnaval do povo mais humilde, 
das famílias, das agremiações tradicionais que no passado desfilavam para o julgamento dos 
bares, barracas e população no meio das ruas. Acreditamos que estas estórias nos possibilitam 
compreender a dimensão do percurso do frevo na elaboração da identidade territorial, e, 
principalmente, na reorganização do espaço urbano, tendo no bairro de São José seu palco maior. 
Muitas vezes um palco sangrento, violento, de reinvidicação, de afirmação, mas também um 
palco de desejos, sonhos e alegrias presentes no imaginário popular.  
Portanto, é possível afirmar que esses locais, ainda constituem identificação para a representação 
do frevo, seja para a agremiação, os carnavalescos e toda a comunidade. Uma dimensão simbólica 
do espaço que costuma ser mais vivida que conhecida e raramente levada em consideração no 
planejamento urbano. Dessa maneira, esses espaços são identificados como “referências culturais” 
para o frevo, além de se configurar como “identidade” para a localidade, estando seus habitantes 
sempre se remetendo aos mesmos como “edificações do frevo”. 
 
Considerações finais 
 Ao final dessas considerações apresentadas, preliminarmente, neste artigo, podemos inferir 
que as edificações do frevo, de maneira privilegiada, são lugares que contemplam e projetam uma 
história repleta de cumplicidade, significações, afetividade, pertencimento, ou simplesmente de 
alma. Nelas, os lugares de memória e as memórias do lugar se conjugam em busca de 
instrumentos de reforço da identidade e da singularidade local. Constituem-se espaços materiais, 
simbólicos e funcionais, ao mesmo tempo, em que a memória é constantemente elaborada, 
reelaborada e interpretada. Nesse sentido, estes edifícios, assim como os bairros que nestes estão 
inseridos, apresentam-nos uma realidade plural e polifônica, pois os diferentes sujeitos e grupos 
sociais se apropriam desse espaço, o experienciam e produzem uma memória oral e escrita que 
procuram explicar a dinâmica própria do construir-se desses grupos sociais, a partir de uma trama, 
rede de relações sociais, econômicas, políticas, culturais e simbólicas. A solidariedade entre seus 
membros, a cooperação em atividades de mobilização do grupo, que vai de mutirões para 
construção da sede até realização de eventos envolvendo outros grupos, além de uma relação de 
irmandade desenvolvida pelos indivíduos de um mesmo grupo, são exemplos de como o sentido 
de comunidade está presente nesses espaços.  
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Cavernas Pós-Modernas: Grafitismo e Desejo de Espiritualização nos muros de 
João Pessoa 
Eline de Oliveira Campos (UFPB)467 

Introdução 

Esse estudo bibliográfico-documental/campo, não se propõe a discutir qual a teoria 
mais adequada à explicação de pinturas rupestres. Levando-se em conta que a diferenciação dos 
saberes técnicos, artísticos, científicos e religiosos, dentre outros, está atrelado à cultura 
ocidental cristianizada, partilha-se da idéia de que esse tipo de pintura/inscrição é tanto arte 
como veículo de transmissão cultural. 

Transmite valores da sociedade em que se inseriu 
por ter sido produzida como todas as outras formas artísticas 
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dentro de um contexto histórico/temporal e espacial que influencia diretamente sua produção; 
registrou “padrões estéticos de determinada cultura voltado a uma atividade de representação de 
um determinado saber, que deveria ser, totalmente ou em parte, compartilhado pelo grupo” 
(AZEVEDO NETTO, 1998, p.56). E, é também é uma forma de arte por estar presa a um 
impulso estético, não sendo possível sua dissociação de emoções e sentimentos no momento de 
sua elaboração, mesmo que eles estejam traduzindo um espírito de tempo. 
O que se pretende é fazer um estudo comparativo da motivação que leva indivíduos a pintar as 
paredes desde as épocas mais remotas até o momento atual. O leit movit que está na base dessa 
ação social. 
A Arte desde os seus primórdios revelou ser, além de meio de comunicação e expressão de 
sentimentos e de perpetuação da cultura, um meio de expressar a necessidade de transcendência, 
que está sempre em busca da espiritualização. Por ser subjetiva, torna-se uma forma alternativa 
de confronto e discussão de ideários pré-estabelecidos e cristalizados. Interfere também no 
espaço urbano, complementa-o ou modifica-o. Juntamente com a arquitetura reflete a sociedade 
que lhe deu origem. Ambas estão inseridas num espaço-tempo que inspiram seu estilo. 
O historiador italiano Giulio Carlo Argan dava fundamental importância à identificação entre 
cidade e arte. Alegava que a importância da inter-relação entre arte e cidade era tanta que 
afirmou que a história da arte era a própria história da cidade, indo contra as proposições 
anteriores de que a produção artística era dependente dos fatos históricos. 

Investiga-se, portanto, a interferência que esse novo tipo 
de pintura, o grafitismo, provoca na urbis e sua influência 
ou intercessão na vida da coletividade sua contemporânea.  

Os produtores do grafitismo são as “tribos 
urbanas”. De início, o conservadorismo engendrado pelos 
padrões da cultura e arte em que ela surgiu rejeitou-a, 
marginalizou-a. 
Enquanto o fenômeno encontra-se em curso, já se nota 
outro movimento que aponta para o sentido contrário: a 
apropriação comercial desse modo de pintar. Os 
comerciantes passaram a contratar writers ou grafiteiros 
para confeccionar placas de lojas, letreiros, propagandas, 

dentre outras. 
Na cidade de João Pessoa – campo da 

pesquisa – foram detectados, além desses espaços de 
produção, até mesmo comitês políticos grafitados. Nesse 
caso, a pretensão do candidato a aliar-se à essa forma de 
expressão diretamente ligada ao seguimento mais jovem 
da população, aparentemente intentou conquistá-los. Não 
se pesquisou qual a influência do ato e sua contribuição 
para o resultado da campanha pois, o candidato em 
questão teve grande expressividade no pleito eleitoral. 

Mas, antes mesmo de iniciar a discussão 
propriamente dita, seria interessante fazer a diferenciação 
dos conceitos de Grafitismo e Pixação da forma que serão 

usados nesse trabalho. 
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Urbi et Orbi 

A palavra grafitismo é derivada do italiano graffiti e foi utilizada desde o Império Romano para 
designar as marcas ou inscrições feitas em um muro. 

Embora seja considerado como sendo grafitagem desde as inscrições caligrafadas até 
os desenhos pintados em espaços públicos, nesse trabalho faz-se a diferenciação entre grafitismo 
e pixação. Essa distinção, mesmo que não registrada oficialmente, é feita por grande parte dos 
próprios grafiteiros mais experientes, produtores das pinturas, no intuito de não serem vistos 
como meros produtores de poluição visual.  

A pixação seria então, o que é definido como inscrições caligrafadas 
ou usando um termo mais atual, bombing468: frases feitas com spray 
geralmente preto que não têm intenções artísticas. São direcionadas 
para a demarcação de territórios. Usando o wild-stile469 e ao Roof-
top470 as tribos urbanas, envolvem-se em disputas de poder pelo 
comando dos territórios. O que não é um fenômeno tão estranho, pois, 
a delimitação do espaço habitado pelos homens é uma ação antiga que 
“assegura à socialidade uma securização necessária” (MAFFESOLI, 

2006, p.214). Desse modo, tornar-se um writer de roof-top é tornar-se respeitado entre eles. 
Quanto mais ousado, mais considerado é o writer e mais poder de liderança adquire. 
Interfere na paisagem da urbis dando uma impressão de “sujeira visual”. É bem típica a aparição 
de muitos deles, de diferentes indivíduos, logo após a pintura ou restauração de uma escola, um 
prédio público ou privado. 

Já o grafitismo como categoria artística, surgiu da necessidade dos próprios 
grafiteiros de demonstrar que não eram apenas vândalos, produtores de poluição visual, mas que 
tinham capacidade de realizar pinturas artísticas mesmo que em locais públicos. 

É, por conseguinte, uma forma alternativa de arte que se utiliza de 
suportes os mais variados, que vão desde as paredes até vagões de 
trem para realizar suas pinturas. O estilo box utiliza-se inclusive de 
técnicas semelhantes as das pinturas tradicionais de que lhe 
concede tridimencionalidade e jogo de luz e sombra e que é 
chamado pelos grafiteiros de estilo 3D. Assemelham-se muito aos 
desenhos produzidos por computador no Corel Draw471. 

Essa categoria realiza modificações visuais geralmente 
em ruas e avenidas, embelezando-as. São feitas em sua maioria na 
legalidade, com autorização dos donos dos prédios. Até porque, 
por serem bem mais elaborados, demandam tempo para a sua 
execução. O que não impede de alguns serem feitos sem a devida 
autorização, durante as noites, à luz de lanternas ou pelas 
madrugadas. 

A diferenciação feita nesta pesquisa se dá 

                                            
468 Letras simples que garantem a rapidez de execução, são associados à ilegalidade. 
469 Um dos primeiros estilos utilizados caracterizando-se por letras quase ilegíveis. 
470 Realizado em locais de difícil acesso como outdoors, telhados e parte mais alta das fachadas de prédios. 
471 Programa de desenho vetorial bidimensional utilizado para design gráfico que torna possível a concepção 

de desenhos artísticos, publicitários, dentre outros. 
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simplesmente à necessidade de distinguir a parte do grafite que serve como instrumento de poder 
para a demarcação de territórios e definição de lideranças do grafite como forma de expressão 
artística e comunicacional. 
O grafite como é feito na contemporaneidade, teve origem norte-americana. Apareceu nos anos 
setenta como roof-top e evoluiu para as pinturas. Para a concretização dessas últimas utiliza-se 
além do tradicional spray em lata, o aerógrafo, a tinta látex misturada a pigmentos, a tinta para 
parede e até polidores de sapato. Chegou a São Paulo ao final da mesma década, sendo a 
produção brasileira reputada atualmente, como uma das melhores e mais criativas do mundo. 
Assim, Roma o eterno modelo de urbi, forjou o conceito. Os modernos romanos sobre o signo da 
águia ressuscitaram-no e, o Brasil, recriou o estilo dando-lhe novas formas e cores. 

Homem Arcaico e Modern Primitives 

Segundo Pierre Lévêque, o Neandertal que já havia desenvolvido largamente a caça 
voluntária integrou-se e fixou-se cada vez mais no interior da comunidade em que vivia. A esse 
tempo, ele já reconhecia-se como descendente de antepassados. É nesse período que acontece o 
“desabrochar do pensamento selvagem”, pois o desenvolvimento de seu cérebro já permite 
recombinação de elementos memorizados, “podendo criar então estruturas novas, as estruturas 
imaginárias”, começando a conjecturar a respeito das situações que se deparará no cotidiano 
como “os grandes animais a que faz frente na batida” (LEVEQUE, 1996, p.17). 

Como o meio exerce influência capital no indivíduo/coletividade, a pinturas 
rupestres, a exemplo as encontradas na África, no Vale do Nilo e no Saara, retratam o dia-a-dia 
desses homens, que os poderes animais assustam e dominam a imaginação. Pinturas e gravuras 
“ostentam a presença obsessiva de animais selvagens que surgem como objeto de um verdadeiro 
culto, assinalado freqüentemente por toda uma simbólica” (LEVEQUE, 1996, p.18). Outro 
elemento que tem presença constante nessas paredes é o elemento feminino, que se sobrepõe em 
quantidade ao masculino. 

Analisando-o observa-se que ao representá-lo, o artista primitivo não fazia dele um 
retrato de uma mulher de sua raça. Ele simbolizava com aquela figura, um fato natural: a 
fertilidade. Trata-se por isso de uma abstração ligada diretamente a uma questão central de sua 
vivência: a fertilidade e como sua conseqüência, a reprodução – seja ela de sua espécie, da caça 
ou dos vegetais – como fator indispensável para a sua sobrevivência.  

Já quando retratou os animais, empenhou-se “por apresentar a aparência essencial e a 
natureza de cada espécie, conseguindo traçá-las com um realismo impressionante” (LEVEQUE, 
1996, p.19). As representações em resumo, buscam entender e explicar o mundo cotidiano.  
Passados milhões de anos, os homens continuam usando seu imaginário para encontrar soluções 
que seu cérebro, já bem mais especializado, não consegue perceber através do raciocínio lógico. 

O grafitismo parece ser mais uma dessas práticas resignificadas através dos tempos. 
Como forma de arte que se utiliza da imagem como meio de expressão, “carrega a força 
empática da imagem que, regularmente, ressurge para atenuar os efeitos mortíferos da 
uniformização e da comutatividade que ela induz” (MAFFESOLI, 2006, p.222). 

Embora sua origem histórica seja atribuída aos romanos, como visto anteriormente, 
originou-se muito provavelmente de uma expressão bem mais antiga que remota a arte rupestre, 
sendo reformada através dos milênios. Como ela, o grafitismo continua sendo uma fonte de 
informação, comunicação e agregação para aqueles que o praticam. 
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Os membros das “tribos”472 produtoras, não por acaso são denominadas de Modern Pimitives ou 
ModPrims. De indentidade fluida, apresentam semelhanças comportamentais com os homens 
arcaicos, a exemplo do ato de imprimir tatuagens no corpo, marcar-se com escariações, colocar 
objetos perfurantes como pircins, alargadores, dentre outros. 

Em relação às cores das tintas utilizadas nas pinturas elas são, em muitos casos, 
conseguidas pelo adicionamento de pigmentos a uma base de tinta neutra, uma forma moderna 
para a antiga mistura de pigmentos com secreções. 

Essa revivência de padrões comportamentais é possível levando-se em conta os eixos 
comportamentais que podem gerar ações que se modificam ao longo do tempo, mas que 
conservam as suas estruturas principais intactas através das eras: 

“O que nos incita a operar verdadeiro mergulho no inconsciente coletivo. 
Quero dizer com isso: levar a sério as fantasias comuns, as experiências 
oníricas, as manifestações lúdicas pelas quais nossas sociedades redizem 
o que as liga ao substrato arquetípico de toda humana natureza” 
(MAFFESOLI, 2006, p.7). 

Ao pintar as paredes de suas cavernas, os homens que habitavam aquele espaço, marcavam com 
suas pinturas a presença de sua tribo. Modificavam o ambiente e reuniam em torno de um eixo 
comum a comunidade concedendo-lhe uma identidade e registrando sua cultura. As tribos 
urbanas o fazem atualmente com seus grafites que foram usados a princípio como forma de 
demarcação de territórios e evoluiu para uma forma de expressão artística. O espaço e o símbolo 
– traduzido pela imagem – são excelentes fatores de agregação. 

É o que Michel Maffesoli chama “regrediência”, ou seja, o retorno em espiral de 
valores arcaicos unidos ao desenvolvimento tecnológico”. Chama ainda a atenção para o fato de 
que se poderia “caracterizar a pós-modernidade pelo retorno exacerbado do arcaísmo”. (2006, 
p.7). 

Arte Contemporânea, Espaços de Produção e Grafitismo 

A modernidade e em sua decorrência, a pós-modernidade, não podem se definir 
apenas como a mudança rápida de paradigmas, mas, como diria Anthony Giddens, como “uma 
forma altamente reflexiva de vida” (apud HALL, 2006, p.15), onde “as práticas sociais são 
constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias 
práticas, alterando assim, constitutivamente, seu caráter” (idem, 2006, p.15). 

A arte contemporânea não poderia estar alheia aos movimentos sociais e, muito 
menos ao tempo. Cada movimento artístico surgiu baseado nos anteriores: seja por oposição, 
transformação ou mixagem de estilos. 

Em relação à arte contemporânea, Catherine Millet fala sobre o ecletismo pós-
moderno onde “estilos arcaístas ou acadêmicos despontam e encontram uma ressonância” (1997, 
p.82). Essa forma de expressão, segundo o Hans Belting sugere uma nova proposta para a arte 
que a partir de então, “procura eliminar a fronteira entre a arte e a vida” (apud MILLET, 1997, 
p.84). Para tanto, no campo das artes plásticas, buscam novos suportes para a realização de suas 
pinturas, prescindindo das telas. Pesquisam novos materiais e suportes para imprimi-la. 

A noção de sublime mesmo em meio à movimento contrários, não desaparece de 
todo à exemplo da pintura de Barnett Newman, um dos nomes mais expressivos do século XX. 

                                            
472 Termo cunhado por Michle Maffesoli. 
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Embora Newman pensasse estar vivendo um “tempo sem legendas e mitos” pensava o sublime 
como algo que se encontrava no tempo vivido agora. Dessa forma a arte reflexiona sobre “nossa 
condição na Terra” que ambiciona “um renascimento ou uma superação de si mesmo” (apud 
MILLET, 1997, p.96). É inegável a relação dialética da arte contemporânea com o infinito e o 
tempo. 
Na esteira das transformações, aparece a body art473, onde o suporte para a execução da obra não 
é mais a matéria inerte, mas sim, o corpo vivo. Seus pioneiros também eram movidos “por uma 
vontade de superação de si mesmos” (idem, p.100).  

Uma particularidade profundamente significativa desse movimento é que “o real já 
não fornece modelos à representação, são as representações, as obras do imaginário que se 
imprimem no real” (MILLET, 1997, p.101). A imaginação passa com isso, a comandar mais do 
que nunca o processo de criação, passando a ser inclusive, criador da realidade: “o real do Novo 
Realismo é o da nova “natureza” urbana e industrial” (idem, p.20).  
Mas, a distinção da arte contemporânea – ou mesmo como querem alguns da “época da arte 
contemporânea” – dos períodos anteriores se dá aparentemente e principalmente por dois fatores. 
O primeiro porque, ao contrário do período anterior474, ela propõe uma soldadura  entre artista e 
público/sociedade. Seu discurso fala de uma vida diária, promove a estetização da vida cotidiana 
transmitindo uma sensação de familiaridade. Segundo pelo que se denomina “contaminação”, 
que se dá principalmente através da combinação das inovações tecnológicas com as formas de 
arte. Como diria Anne Cauquelin, “o mundo da arte, como outras atividades, foi sacudido pelas 
‘novas comunicações’” (CAUQUELIN, 2005, p.56).  

Diz-se que a distinção se dá aparentemente por se tornar difícil perceber com clareza 
as razões impulsionadoras de um fenômeno em curso. 

Ao contrário dos artistas dos períodos anteriores que não podiam exercer sua arte 
“sem passar por uma formação prévia” sendo fiéis aos padrões perceptivos das escolas onde 
eram formados (PEDROSA, 1975, p.23), os artistas contemporâneos transgridem a forma 
tradicional de fazer a arte:  

são pragmáticos, insubmissos à aprendizagem do ofício de pintor ou de 
escultor, mas extremamente hábeis para forjar os seus próprios 
instrumentos e métodos ou para se apossar dos outros (MILLET, 1997, 
p.31). 

Ele já não possui a condição de ser excepcional apartado do comum, é um indivíduo 
igual a todos os outros. 

A arte da pós-modernidade, estando sob a influência de sua época procede à releitura 
de “práticas tradicionais, rituais e consideradas como primitivas” (MILLET, 1997, p.70). A onda 
de religiosidade bem típica do período não poderia deixar de causar influência. O espaço de 
produção da arte como o de culto religioso, é “um espaço elástico, onde microcosmo se torna 
macrocosmo e inversamente” (idem, p.64). Como também o espaço urbano da metrópole repete 
“em sua própria organização, o gigantismo sem meta do todo” (MUMFORD, 2004, p.573). 

Nesse contexto desenhos e pinturas feitas por computador adquirem igualmente o 
status de arte. O grafitismo, surgido nesse período, absorve suas tendências e assemelha-se, nas 
cores e formas aos desenhos produzidos no Programa para computador Corel Draw, como que 

                                            
473 Body art é literalmente arte do corpo, que usa o corpo do artista como suporte associando-se à violência 

contra o próprio físico, através de perfurações, escariações, tatuagens a até deformações. 
474 Arte Moderna. 
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transpostos para as paredes das ruas de bairros e avenidas, materializando o virtual, como que a 
tornar visível a imaginação.  

Aparece junto com as novas formas de expressão artística um conceito para defini-la: 
o de arte pública. Esta, embora possa se materializar dentro de ambientes privados como 
aeroportos é nos espaços públicos que se desenvolve e multiplica, saindo dos recintos outrora a 
ela reservados como as galerias e museus. Suas principais características são ser fisicamente 
acessível e trazer modificações temporárias ou permanentes a paisagem que a circunda. Essas 
características fazem com que o grafitisimo possa ser considerado dessa categoria. 

 
A arte pública tem a propriedade de oferecer “aos 

passantes a oportunidade de aguçar as suas faculdades 
perceptivas: de ver o mundo de outra forma através de um 
caleidoscópio gigante”. (MILLET, 1997, p.41), é um convite à 
reflexão.  
Tal acontece com o grafitismo: dirige-se diretamente ao 
observador dispensando os intermediários. Induz uma união entre 
o público a obra e, por ser exposto em espaços abertos, apresenta 

uma qualidade sui generis: não é comercializável. 
Segundo Mário Pedrosa, “a posição do artista de hoje tende a equipara-se à do artista 

das cavernas do paleolítico, espicaçado dia e noite, sensorial e magicamente pelas formidáveis 
excitações do seu meio-ambiente (1975, p.219). A semelhança se dá na medida em que 

“no mundo aberto de hoje, trata-se ainda, e no fundo, de absorver, de 
abarcar campos cada vez mais vastos, na apreensão sensorial, e também 
substantiva, do mundo ou do universo, o que afinal, desde a arte das 
cavernas, foi sempre a grande missão civilizadora da Arte”(PEDROSA, 
1975, p.219). 

A globalização que atualmente também se constitui uma condicionante social, 
exercendo poder sobre o modo de organização das cidades. O que tem como um dos resultados, 
o esmaecimento dos traços característicos da estética visual da arquitetura, principalmente das 
metrópoles e megalópoles. 

O crescimento acelerado dos agrupamentos urbanos imprimiu um novo ritmo de vida 
e originou novos tipos de comportamentos, relacionamentos e organização de espaços. 

O encontro com o vizinho, a conversa na calçada e outros modos de convivência 
praticamente desapareceram do cenário das grandes cidades. É o império do urbanismo 
racionalista que se baseou na Carta de Atenas para formular sua proposta de suprir as 
necessidades básicas “contra a confusão, a mistura e a falta de racionalidade seria preciso  
garantir  espaços  cuidadosamente separados para  morar, circular, divertir-se, trabalhar” 
(MAGNANI, 2003, S/P). 

Levada ao extremo, a padronização de valores e hábitos de viver, onde o excesso de 
presença faz desaparecer lugares e objetos por sua constância no cotidiano da cidade, teve como 
reação um retorno ao “encontro do outro”, a procura de novas afetividades:  

“O problema decisivo é definir os ambientes; para quem para onde, e 
para que ou por quê? Já não é permissível continuar a falar... de qualquer 
outra arte no espaço e no tempo (isoladamente). Nem mesmo a 
Arquitetura” (PEDROSA, 1975, p.216). 
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Segundo a mesma Carta “a manutenção ou a criação de espaços livres são (...) uma 
necessidade e constituem uma questão de saúde pública para a espécie” (CIAM, 1933, p.9). O 
que significa que não só de espaços reservados vivem os homens. 
Nesse intuito, multiplicam-se espaços que favoreçam a convivência, como associações, mas 
principalmente igrejas, terreiros, templos e diversos espaços destinados à cultos religiosos os 
mais diversos. Espaços que tragam a sensação de familiaridade tão própria dos ambientes tribais, 

onde seus membros “sem ter talvez consciência clara dele, 
usavam de todos os sentidos, em plenitude, de manhã à 
noite, como condição sine qua non de intercomunicação e 
sobrevivência” (idem, p.218) 
Desenhar nos muros é uma forma encontrada de 
compartilhar ideários e sentimentos que exprimem o 
espírito de tempo. E, a cidade de João Pessoa, enquanto 
capital do estado da Paraíba, segue os padrões apresentados 
para os grandes agrupamentos urbanos globalizados. 

A pintura encontrada em seus muros se 
dissemina pelos bairros das classes mais baixas às mais altas. Seus produtores são membros de 
tribos urbanas como em todos os outros locais do globo onde o fenômeno se apresenta. 

Segundo observações preliminares, como também depoimento de alguns grafiteiros, 
a grande maioria deles é proveniente das classes menos abastadas, embora registre-se a presença 
de membros das classes mais favorecidas. 
Nessa capital alguns artistas se destacam na produção dos grafite-arte como Shiko, Múmia, 
Gigabrow e D’True. Eles são considerados toys475 e suas áreas de atuação são algumas vezes 
delimitadas a alguns bairros em particular, como é o caso de Múmia que tem preferência pelo 
bairro do Centro, ou espalhados pelo perímetro urbano como o fazem os demais citados. 

Detectou-se numa primeira pesquisa, pinturas distribuídas em bairros de todas as 
zonas da cidade. Dos mais afastados como Costa e Silva, já próximo à saída oeste da cidade, até 
um dos considerados mais nobres como Tambaú na orla marítima e Tambauzinho (bairro 
vizinho), passando por bairros tradicionais como Jaguaribe e Centro e os de construção mais 
recente como Mangabeira e Valentina. 

O que Catherine Millet fala da arte contemporânea também é adequada à sua vertente 
mais atual: “...essas práticas generalizaram-se, gozando de uma área de liberdade” (MILLET, 
1997, p.16) bastante ampla. 

Não seria a mesma busca que permeia as duas realidades – a do homem arcaico e a 
do primitivo moderno – assegurar, através de suas idealidades sua inserção num universo que 
não compreendem? (LEVEQUE, 1996, p.97). 

Espaços Urbanos, e Desejo de Espiritualização do Passado Remoto à Pós-Modernidade 

“A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao longo dos 
séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe conferem sua personalidade própria 
e dos quais emana pouco a pouco a sua alma” (CIAM, 1933, p.15).  

A vivência aleatória levada na pré-história, submetida inteiramente às forças da 
natureza, juntamente com a observação das constantes modificações da mesma – que é capaz de 
morrer no inverno e reviver na primavera em um contínuo ressurgir – supõe a criação dos 

                                            
475 Grafiteiros com muita experiência a talento. 
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primeiros mitos de origem. Eles dariam estabilidade e segurança, garantindo a continuidade da 
vida: “ao longo das sucessivas etapas da neolitização elaboram-se elementos do imaginário 
sagrado devido a condições concretas de vida e a difíceis relações com o meio” (LEVEQUE, 
1996, p.36). Para ele, tudo era mágico, religioso. 
A arte mural produzida nessa contextura relacionada aos animais foi por isso, “um ato de magia 
simpática, assente na convicção de que a representação permite o aprisionamento do ser 
representado” (idem, p.25). 
A transição do nomadismo para o sedentarismo modifica a percepção de mundo levando a novos 
questionamentos e à criação dos deuses que doravante serão intermediários entre os homens e as 
forças da natureza. Novamente é seu imaginário que “fornece-lhe uma resolução, pelo menos 
parcial das suas contradições, integrando-o no cosmos e no grupo social” (LEVEQUE, 1996, 
p.97).  

Historicamente foram registradas, nas mais importantes civilizações, técnicas várias 
de pinturas e escrituras em paredes, desde o ocre das cavernas às tintas especialmente preparadas 
por Miguelangelo para a confecção dos afrescos da Capela Sistina. Mas o fato é que: os 
indivíduos escreveram, desenharam e pintaram suas paredes desde que se tem notícia da 
presença dos seres humanos sobre a Terra. 

Só bem recentemente registrou-se o declínio dessa atividade, em parte proveniente 
da mercantilização da arte exacerbada nos últimos séculos. O comércio das obras criou a 
necessidade de suportes que pudessem ser deslocadas de uma parede para a outra, de um dono 
para outro. As telas e molduras, facilmente removíveis, popularizaram-se por serem ideais a esse 
fim. 

Mas, o que se tem visto é que, à medida que se dá o esgotamento de uma ou mais 
possibilidades, procura-se outras formas de expressão. Muitas vezes essa inspiração é encontrada 
no passado remoto, – mesmo que de forma inconsciente através do acesso aos arquétipos – em 

elementos familiares, como maneira de trazer de volta a 
familiaridade, a segurança perdida. Até porque esse constante 
mudar de valores ou volubilidade dos modismos na época atual 
retira a sensação de estabilidade e segurança que a tradição 
fornecia. 
No campo da arte, o grafitismo executado por membros de tribos 
urbanas reedita uma possibilidade de uma forma de arte executada 
desde remotas eras, carregando consigo o simbolismo do espírito 
de tempo. Ajuda a reviver a “missão ideal da cidade” que é a de 
incentivar o “processo de difusão cultural” (MUMFORD, 2004, 
p.607). Mas não somente isso, pois “desde a noite dos tempos, a 
arte é o meio que o homem criou para transcender a sua condição 
de mortal” (MILLET, 1997, p.96). 
Mas há de se perguntar: “Se as primeiras representações 

ideológicas ainda continuam funcionais, favorecendo “a reprodução da sociedade” não é através 
da transformação que “elas podem desempenhar plenamente o seu papel”? (LEVEQUE, 1996, 
p.100). 

É o que ocorre no reaparecimento do modo tribal de viver. Ele faz ressurgir formas 
de comportamento e formas artísticas nativas, bárbaras “diz e rediz a origem e, com isso, restitui 
a vida ao que tinha tendência a esclerosar, se aburguesar, se institucionalizar. Nesse sentido, o 
retorno ao arcaico em muitos fenômenos contemporâneos expressa, na maior parte do tempo, 
forte carga de vitalidade”. (MAFFESOLI, 2006, p.8). 
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A pintura rupestre, também carregada de vitalidade, traduziu muitas vezes aspirações 
de realização de desejos materiais como a garantia de boa caça. 

O tipo de pintura executada pelos grafiteiros e objeto de estudo 
dessa pesquisa, revela da mesma forma aspirações de desejos, com 
a modificação do direcionamento do foco da materialidade à 
espiritualização: realização de anseios relacionados ao abstrato 
como felicidade, paz e mensagens religiosas colocadas de forma 
explícita. 
A respeito do grupo que foi detectado como produtor dessa arte 
afirma Maffesoli que “...antes de ser político, econômico o ou 
social, o tribalismo é um fenômeno cultural. Verdadeira revolução 
espiritual. Revolução dos sentimentos que ressalta a alegria da vida 
primitiva, da vida nativa” (MAFFESOLI, 2006, p.6). 

Retornando-se à caverna, foi ela que “deu ao homem 
antigo a sua primeira concepção de espaço arquitetônico, seu 
primeiro vislumbre da faculdade que tem um espaço emparedado de 

intensificar a receptividade espiritual e a exaltação emocional” (MUMFORD, 2004, p.15). Foi 
também nela – dentre outros espaços – que desenhou, pintou e fez gravações. 

A fixação do homem à terra no Paleolítico, com a criação das primeiras aldeias “foi 
uma parte integrante da configuração da (futura) cidade e a precedeu” (MUMFORD, 2004, 
p.24). 
Quanto à elas, desde a lacustre476 à megalópole foram edificadas, em primeiro lugar no plano da 
imaginação, como toda produção humana, sendo influenciada pelos hábitos, costumes, regras e 
todo um espírito de época. 

As imagens próprias do lat urbanu formam mapas imaginários, 
representações imaginárias que se compõem de ruas, muros, 
calçadas, dentre outros, incluindo-se construções antigas e, às vezes 
em ruínas que dão acesso à mesma cidade em outra época 
compartilhando o mesmo no espaço. 
Para se habitar um lugar antes se faz necessário criá-lo. Mumford 
diz que sua criação inicia-se “começando por ser uma 
representação do cosmo, um meio de trazer o céu à terra, a cidade 
passou a ser um símbolo do possível” (2006, p.39). Essa 
necessidade de segurança e delimitação de espaços físicos que 
seriam habitados, como também a conservação da conjuntura, gerou 
os mitos de fundação. Ao executar os rituais de fundação, recria-se 
constantemente o mundo e garante-se a sobrevivência dos 
indivíduos que partilham aquele espaço físico. Protegida por uma 
divindade que era evocada no ritual e passava a habitá-la, era 

divinizada. O ‘seu mundo’ passa a ser o centro do mundo. 
Até os dias atuais, é tão forte o simbolismo do centro do mundo em relação às 

cidades que, quanto mais se afasta do centro nota-se a descontinuidade e desordenamento do 
crescimento urbano. Ele se torna difuso e perde o foco, sendo observada a mesma dinâmica em 
todas as urbes ao redor do planeta e durante o transcurso da história. 

                                            
476 Tipo de habitação pré-histórica edificada sobre palafitas nos lagos. 
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No entanto, mesmo nos bairros das periferias, seus habitantes cultivam o mesmo 
sentimento de ser aquele o centro de seu mundo. O lugar de onde saem e para onde podem se 
sentir aparentemente seguros de voltar. Também o bairro, como microcosmo inserido no 
macrocosmo da metrópole, é detentor de forte carga simbólica. O mito de fundação sobrevive 
pela própria necessidade apresentada de criar e recriar constantemente os espaços de morada, de 
convívio, em última instância de pertencer a um 
grupo social. 
Na verdade o princípio organizador da sociedade 
é o par território-mito que faz surgir além dela, 
grupos étnicos, corporações, tribos diversas que 
vão se organizar em trono de territórios reais ou 
simbólicos e de mitos comuns (MAFFESOLI, 
2006, p.200). 

Observa-se que embora alguns mitos 
se tornem temáticos em algumas sociedades ou 
períodos históricos, ao falar sobre funções e a 
sobrevivência da mitologia, Levi-Strauss afirma que, 

““mitos e ritos” têm outra função muito mais importante e fecunda que 
consiste em “preservar até nossa época”, embora “sob uma forma 
residual, modos de observação e reflexões exatamente adaptados e 
descobertas autorizadas pela natureza”. E esses modos permanecem. E 
exatamente porque fundados naquela inapelável “autoridade” é que, “a 
partir de uma organização de exploração especulativas do mundo 
sensível em termos do sensível”, seus resultados “perduram a dez mil 
anos e continuam a ser o substrato da civilização”. O processo sensível e 
intuitivo da observação, que é o seu, dá ao pensamento mítico e aos ritos 
que lhe definem as coordenadas mágico-estéticas sua incoercível 
coexistência espaço-temporal com as sucessivas civilizações históricas” 
(apud PEDROSA, 1975, p.228). 

A presença dos mitos enquanto estruturas arquetípicas são inerentes ao humano, 
acompanhando-o em sua trajetória histórica, gerando formas as mais variadas de cultos 
religiosos e diversificação de religiosidades. 

A ligação dos homens enquanto espécie e sua fascinação 
pelos fenômenos sobrenaturais não é algo recente e, tão presente que 
segundo Lewis Mumford, “para interpretar o que aconteceu, é 
preciso tratar igualmente da técnica, da política e da religião, 
sobretudo do aspecto religioso da transformação” (2004, p.41).  

 Antes disso, aspectos que pareciam ter desaparecido 
através das brumas da secularização, irrompe na atualidade com 
grande força. O Homo Religiosus de Mircea Eliade – habitante da 
pré-história – parece estar revivendo junto com todas essas 
reminiscências que perpassam os fenômenos da pós-modernidade. 
Mas, segundo Michel Maffesoli, o grande mito que permeia a 
civilização atual é o do “puer aeternus”: “criança eterna, velha 
criancinha presente em algumas culturas” (2006, p.8), que contamina 
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sua forma de agir para todo o corpus social. Junto com isso, há uma reformulação na estrutura 
vertical, patriarcal, que está sendo sucedida por outra horizontal, mais fraternal. 
A presença da criança eterna que novamente emerge no contexto atual, já se verificou em outras 
épocas e sociedades. O arquétipo da criança eterna caracteriza-se por uma tendência ao 
descompromisso, como as já mencionadas ligações fluidas e migrações constantes entre os 
grupos de convívio pelo constante mudar de idéias e/ou objetivos. O que passa a valer é o 
carpem diem, do poema de Horácio. A expressão indica uma forma de viver que se presencia no 
mundo da globalização onde a ênfase é dada ao eterno presente. Ao aproveitamento do prazer 
fornecido pela satisfação que as oportunidades da vida oferecem sem a preocupação com o 
futuro. 

Esse arquétipo está intrinsecamente ligado ao da grande mãe. E, é aí que fecha-se 
mais um ciclo ao constatar-se que a grande mãe era presença constante nas sociedades arcaicas 
como criadora e mantenedora da vida. 

Tribos e Tags: individualismo ou empatia?  

No passado a fixação dos homens a um ambiente favoreceu a aproximação dos clãs, levando à 
criação de regras que possibilitem o convívio. Mas ao mesmo tempo em que por um lado o 
grupo fornece segurança, pelo outro todo corpus social impõe regras de “dever ser”. O que 
provoca no sujeito um dilema – entre obedecer-las e ser aceito, e satisfazer suas punções – que se 
transforma em conflitos. 
O extremo que o individualismo alcançou na era da modernidade (anterior ao contexto estudado) 
levou o sujeito à indiferença em relação ao outro e ao meio, originando um sentimento de 
apartamento e solidão. Deu-se uma desagregação dos grupos sociais tradicionais o que trouxe de 
volta, na pós-modernidade o “nomadismo” que é mais uma das características do tempo das 
tribos (MAFFESOLI, 2006, p.3). Nomadismo este, muito mais de relações e mutações de 
costumes de que de lugares. 

A mudança constante de referenciais contribuiu para a sensação de instabilidade.  
Além disso, aqueles que fogem aos padrões são ao menos no início, postos à parte. Foi o que 
aconteceu aos grafiteiros. Mas, são justamente esses outsiders que são capazes de questionar e 
modificar essas regras. 

Generalizando sua arte têm, além de outros objetivos, a intenção de mudar o ponto 
de vista das pessoas a respeito de sua arte. 

Inseridos numa sociedade onde existe uma “anemia existencial suscitada por um 
social racionalizado demais”, as tribos urbanas salientam a urgência de uma “sociedade 
empática” que partilhe “emoções” e “afetos” (MAFFESOLI, 2006, p.11).  
A tribo dos writers ao se agruparem, estabelecerem ligações afetivas que favorecem o 
sentimento de pertencimento “a um lugar, a um grupo, como fundamento essencial de toda vida 
social” (idem, p.11). Essa inclusão, mas não deixa de gerar situações conflituosas. O que os 
difere da sociedade arcaica – e que vale também para outras tribos – é a solução encontrada para 
os conflitos: ela conduz ao retorno ao nomadismo: as migrações entre grupos são constantes e 
naturais, dependendo da mudança de objetivos. 
Após a era do individualismo, inicia-se o surgimento da era da empatia. Nela, o convívio social, 
embora visto de formas tão distintas quanto os grupos que o compõem, é indispensável. Para os 
modprims “pouco lhes importa o objetivo a ser atingido... elas preferem “entrar no” prazer de 
estar junto “entrar na” intensidade do momento, “entrar no” gozo deste mundo tal qual ele é”. 
(MAFFESOLI, 2006, p.7). O sentimento de pertencimento aparece como uma necessidade 
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premente, embora se dê “conforme os interesses do momento, conforme gostos e ocorrências” 
(idem, p.205). 
Outra presença constante é ambivalência individualidade/coletividade. Nas produções tribais os 
indivíduos diluem suas personalidades aderindo aos conceitos e modos de agir do grupo. Pintam 
extensões de muros produzindo um mural chamado de Hall of Fame477, onde mais de um artista, 
cada um com seu estilo e técnica dividem o mesmo espaço. 

Não deixam com isso, de ansiar pela afirmação de sua individualidade 
quando, por exemplo, assinam os grafites com seus tags478. Essas tags 
estão ficando cada vez mais especializadas evoluindo para os sticks, que 
são adesivos com a marca do grafite que são colados sozinhos ou junto 
com as pinturas. Para aqueles que trabalham juntos, forma uma “equipa” 
além de assinarem seu tag, colocam adjacente o crew479 que identifica o 
grupo. 

Da mesma forma, uma das suposições a cerca da impressão 
das mãos ao lado ou próximo às pinturas rupestres indicam se tratar de assinaturas do artista 
arcaico que vivia e se expressava na e para a coletividade, mas que já sentia a necessidade de se 
afirmar enquanto individualidade. 

Logo “...dois grandes eixos essenciais” que aparecem na raiz do tribalismo pós-
moderno, segundo Maffesoli: “de um lado, o que salienta os aspectos ao mesmo tempo 
“arcaicos” e juvenis do tribalismo. De outro, o que salienta sua dimensão comunitária e a 
saturação do conceito de indivíduo.” (MAFFESOLI, 2006, p.5). 

Na verdade, para ele pouco importa os nomes dados ao conjunto da fenomenologia, 
mas o que se tem por certo é que “não é mais a partir de um indivíduo, poderoso e solitário, 
fundamento do contrato social, da cidadania desejada... que se faz a vida social” (Idem, p.14), 
mas, sim para uma comunidade emocional. O foco direciona-se para o mecanismo da 
“participação mágica: com os outros (tribalismo), com o mundo (magia), com a natureza 
(ecologia)” (ibdem, p.16), como que realizando uma sacralização das relações sociais. 

Também a rua, onde são realizados e expostos os grafites restitui o experimento do 
convívio com a diversidade, 

possibilitando a presença do forasteiro, o encontro entre desconhecidos, 
a troca entre diferentes, o reconhecimento dos semelhantes, a 
multiplicidade de usos e olhares – tudo num espaço público e regulado 
por normas também públicas. Este é o espaço que se opõe, em termos de 
estrutura, àquele outro, o do domínio privado, da casa, das relações 
consangüíneas. (MAGNANI, 2003, S/P). 

A obra produzida pela categoria dos primitivos 
populares, onde se podem incluir os grafiteiros vale “pelo valor 
expressivo sensitivo que sai de todos os seus poros” (PEDROSA, 
1975, p.18). E que, por isso, atrai e sensibiliza. 
Essa categoria da arte contemporânea nascida no período pós-
moderno, segundo Mário Pedrosa, se empenha profundamente em 
                                            

477  Diferentemente do bombing, o Hall of Fame é um trabalho geralmente legal, onde os grafiteiros pedem 
autorização ao proprietário do lugar antes de pintá-lo. 

478 Expressão que pode se referir tanto ao nome como ao pseudônimo do artista. 
479 Normalmente o crew segue uma regra geral que manda que ela seja comporta de uma sigla com 3 ou 4 

letras. 
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“acabar com a terrível dicotomia da inteligência e da sensibilidade; em fundi-las de novo como 
quando o homem tomou pela primeira vez consciência de seu destino e de seu ser à parte” 
(PEDROSA, 1975, p.20). Ele nos diz de um esforço “profundo e fecundo” para sensibilizar a 
inteligência: Suas imagens, suas formas, seus objetos são de expressão tímidas ainda, 
articulações, articulações primárias de uma estrutura simbólica nova, em formação (idem, p.22). 

A sensibilidade é um conceito que ganha força na época presente saindo do campo 
da arte, deixando pertencer somente aos artistas. Ela passa a ser “motriz em tudo o que o homem 
faz, em tudo sobre o que age em tudo o que descobre pela imaginação criadora (PEDROSA, 
1975, p.13). 

Considerações Finais 

Pelo que foi discutido, pode-se chegar à algumas conclusões. A primeira delas se 
trata de que, todo movimento artístico – como também outros fatos sociais – não pode ser 
examinado separadamente de seu contexto. E, analisando-se as tendências da arte de 
determinado período pode-se fazer deduções a respeito de sua sociedade. A arte está 
profundamente ligada à história das cidades, dos bairros, enfim, do estabelecimento de 
territórios, sejam eles reais ou imaginários. 

Na atualidade a instabilidade de conceitos em permanente mutação é sentida no 
campo das artes tanto quanto na estruturação dos espaços urbanos, que não têm ao menos tempo 
de se imporem porque, tal como os modismos, se sucedem de forma vertiginosa. 
A regrediência, a formação de tribos urbanas cujos clãs são formados por modern primitives é 
um fenômeno próprio da pós-modernidade. Essas tribos são as produtoras dos grafites que muito 
se assemelham às pinturas rupestres na maneira de produção enquanto forma de 
compartilhamento de elementos culturais e afetividades de uma tribo. Seus métodos de produção 
também são parecidos, inclusive na fabricação das cores das tintas utilizadas e no 
compartilhamento de espaços que, transmutaram-se de paredes rochosas para os muros da 
cidade. 

Muitos paralelos podem ser estabelecidos entre os comportamentos do homem 
arcaicos e dos habitantes do tempo das tribos. O fio que liga passado e presente num contínuo 
reviver do espaço-tempo é o da absorção de campos de apreensão sensorial. Ele se amplia 
continuamente, seja ele no campo da arte ou da arquitetura. Outra linha que costura antigas e 
novas vivências é composta pelos mitos que atravessam eras modificando-se pela inserção de 
elementos culturais que conservam sua estrutura arquetípica. 

A arte como um todo é um meio que o indivíduo criou no intuito de transcender sua 
condição de mortal. A arte pública é também fator de agregação social que transparece na sua 
própria produção revelando um espírito de tempo. O grafitismo produzido nos muros da cidade 
de João Pessoa, não foge à regra e está dentro dos padrões de execução encontrados em outros 
agrupamentos urbanos, mais precisamente nas metrópoles e megalópoles. 

A produção da pintura e da arquitetura, tanto são influenciados pela vida social, 
quanto influenciam-na através das imagens projetadas. Esses espaços se tornam cada vez mais 
elásticos e provocam um movimento de vai-e-vem onde microcosmo se torna macrocosmo e 
inversamente. Sendo reflexo do todo, repetem-no e o ressignificam. 

A tendência do retorno ao sagrado se faz cada vez mais presente, inclusive na 
sacralização das relações sociais. O sentimento de pertencimento é estimulado pela convivência 
dentro dos grupos que se unem por um objetivo comum, havendo a possibilidade de, a qualquer 
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momento, migrarem para outra tribo, estabelecendo-se assim, ligações que podem se tornar 
duradouras, mas em geral são fluidas, momentâneas. 

Quanto aos grafiteiros, para que se afirme que eles têm consciência ampla de que 
suas obras estejam impregnadas de conteúdos que remetem à religiosidade, se faria necessária 
uma investigação mais ampla. O fato é que, com ou sem consciência fato, eles refletem o espírito 
de tempo onde a busca pela espiritualização se faz cada vez mais presente e que acompanha a 
ampliação do campo sensorial humano. 
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Formas e interfaces do urbano: sentido do lugar na cidade pós-moderna  
 

Julieta Leite (UFPE/Université Paris Décartes) 
Fabio Laroca (Université Paris Décartes/ GRIS–CeaQ) 

 
Introdução 
As atuais relações travadas no espaço e seu simbolismo dão à cidade uma nova centralidade na 
cena pós-moderna, na qual os elementos e processos travados no espaço ganham outros valores. 
Observamos novas formas de construir e viver a cidade que passam, por exemplo, pela elaboração 
da arquitetura como pele simbólica, pelas práticas de re-interpretação dos lugares, e pela 
combinação das dinâmicas sócio-espaciais com as novas tecnologias de comunicação e de 
informação.  
A cidade pós-moderna atravessa uma fase de transfiguração que, para ser posta em valor e dar um 
sentido a sua constante evolução, necessita, fazendo referência a Foucault, da elaboração de uma 
“ontologia da atualidade”. Saber ver para tentar compreender os diversos elementos que 
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caracterizam a nova cena urbana do ponto de vista da materialidade da cidade física e da 
sensibilidade da experiência estética. Uma espécie de equilíbrio entre “cityscape” e “mindscape” 
designa a forma atual da cidade, entre o banal do espaço construído e o particular do imaginário 
urbano.    
  A cidade contemporânea, complexa e multifacetada, constrói-se através de lugares 
diversos, cujo caráter é determinado tanto pela qualidade da sua estrutura físico-espacial quanto 
pela experiência subjetiva que ele proporciona. As formas de apropriações dos espaços também é 
outro fator que reflete na imagem do lugar, atualmente, incluem as práticas de consumo e, de 
maneira efêmera, das tribos urbanas. Como exemplos, citamos as apropriações de caráter 
subversivo das pichações; de caráter histórico-cultural na delimitação de ilhas de centro 
histórico; étnico-cultural nos guetos; ou sócio-econômicas nos condomínios residenciais e 
shopping centers. Esses dois últimos exemplos caracterizam ilhas urbanas da pós-modernidade 
segundo Ricardo Freitas (1996), ou super-lugares (AAVV, 2007), como novas modalidades de 
concepção arquitetônica do espaço e de formas-simbólicas da cidade-comunicação ou, usando a 
expressão de Massimo Canevaci (1993), cidade polifônica. 
A difusão das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano social também veio a 
contribuir com esse processo de redefinição dos lugares. O uso das tecnologias digitais sob forma 
de aparelhos portáteis e ambientes conectados vem a se combinar com as práticas cada vez mais 
numerosas de deslocamentos na cidade. Constrói-se assim a imagem de um espaço descontínuo e 
fragmentado, que nos leva a re-pensar os territórios e a importância dos espaços de conexão. 
Segundo Bruno Marzloff (1996), se o território perde em continuidade geográfica, a cidade 
reencontra sua unidade a través das redes de deslocamentos e de telecomunicações. 
Novos programas e edificações são elaborados para corresponder às dinâmicas das multidões 
móveis e inteligentes: trata-se de estações de serviços (select, outlet), gares, aeroportos, centros 
comerciais, hipermercados, hotéis. Esteticamente, essas edificações apresentam as mais diversas 
expressões segundo seus volumes e fachadas e pontuam o território enquanto novas formas 
arquiteturais particulares e como rede, pois passam a fazer parte de uma conexão de espaços que 
servem aos agrupamentos sociais efêmeros e cada vez mais numerosos. Dentro dessa rede de 
práticas e de espaços interconectados, os lugares são, assim, redefinidos.  
Segundo Marc Augé (1992) os exemplos que acabamos de apresentar correspondem a espaços 
individualizados e estritamente funcionais, ou seja, a “não-lugares”. Sua principal particularidade 
é servirem principalmente de passagem e/ou de consumação cultural, tomando a cidade sob 
forma de espetáculo ou museu. Segundo Augé, essas novas práticas e espaços contemporâneos 
empobrecem a experiência da cidade por meio da experiência do vagar despretensioso, da 
apreensão visual, do encontro, do imprevisto e mesmo da descoberta do gênio do lugar. Ao 
constatar a perda de “lugares antropológicos”, Augé estaria provavelmente se referindo ao 
possível desaparecimento de uma “atmosfera local” que serve de traço unificador do social ao 
espacial. No entanto, o pensamento de Pierre Sansot (1996) nos mostra que do dentro de uma 
apreensão poética podemos ainda apreender em sensibilidade certos lugares da cidade 
contemporânea. 
Para o arquiteto Christian Norberg-Schulz (1996), dizer que um espaço é desprovido de caractere 
significa que sua atmosfera particular não é reconhecida. No entanto, a interpretação que faz o 
arquiteto em torno do genius loci é que “cada época revela certas qualidade do lugar e sombreia 
outras” (op.cit, pp.56). Nossa intenção aqui é de tentar identificar que novas qualidades do lugar 
são hoje reveladas. No momento atual, em que a arquitetura real, a rede virtual e novas práticas 
sociais parecem se fundir, precisamos elaborar novas configurações do lugar no território. Para 
tanto, partiremos de algumas acepções definidoras da essência do lugar e de exemplos recentes 
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de práticas sociais do espaço e da arquitetura, analisados à luz dessas teorias e do pondo de vista 
das suas relações com as novas tecnologias de comunicação e informação. 
 
Lugar 
De maneira geral, os espaços definem-se como lugares por meio da perspectiva singular da 
experiência do ambiente físico. Além disso, os lugares são espaços que têm capacidade de 
simbolização e possuem uma “aura de identidade”. Desse modo, normalmente eles são definidos 
por uma história social, cultural ou política, associados a um espaço determinado, seja 
geometricamente, seja por seus elementos físicos.  
Para o geógrafo Yi-fu Tuan (1997), o lugar é identificado pela experiência sensível e estética. Sua 
percepção compreende, num primeiro momento, a sensibilidade por meio dos sentidos – cheiro, 
gosto, toque, percepção visual – e num segundo momento a concepção e simbolização, ou seja, 
uma construção mental. Desse modo, a experiência do lugar corresponde tanto às emoções que 
suscitam o espaço quanto às suas qualidades espaciais e ao seu entendimento. Dentro desse 
processo, destaca-se a experiência visual. 
A imagem do espaço é uma construção mental que associa os elementos concretos à experiência 
subjetiva, o que inclui a experiência sensitiva e a memória. Enquanto combinação de espaço 
construído e espaço vivido, os lugares adquirem sentidos e imprimem significado ao grupo que o 
habita. Essa relação nos permite pensar o espaço voltado para a idéia de existência, o lugar como 
sinônimo de “estar no mundo”, fazendo uso aqui do princípio formulado por Augustin Berque 
(2000): “o ser humano é um ser geográfico”. 
A construção dos lugares se dá pela experiência subjetiva, mas é principalmente pela apropriação 
coletiva que eles são reconhecidos. Segundo Maffesoli (1990), a cidade caracterizada por ser é 
um espaço sensível, essencialmente relacional, onde circulam as emoções, os afetos e os 
símbolos partilhados coletivamente. As emoções da vida social ou da vida espiritual se associam 
intimamente às dimensões do espaço vivido, pois constituem “um fio vermelho que delimita o 
‘gene do lugar’ (genius loci) (...). A inscrição espacial é uma verdadeira memória coletiva” 
(op.cit. p.210) e o lugar é considerado como um ‘vetor do estar junto social’.  
No que se refere ao genius loci, Maffesoli destaca que é a atmosfera do lugar, dada pela sua 
vivência emocional, que os transforma em lugares conhecidos. É desse ponto de vista que 
Maffesoli vê delimitados os lugares: a partir das práticas e apropriações das “comunidades 
estéticas”, mesmo que momentaneamente. Uma vez delimitados, esses lugares tornam-se 
emblemáticos da cidade e para as comunidades, pois servem de fonte para a banalidade da vida 
cotidiana e aos momentos de identificação, de encontro, de contato direto com o próximo e no 
presente.  
 
O terreno da informação ambiente  
As diferentes figurações do lugar definem um processo complexo que, segundo Norberg-Schulz, 
“não pode ser reduzido a um comportamento motor, uma impressão sensorial, uma experiência 
emocional ou uma compreensão lógica, ele abarca todas essas dimensões” (op.cit. pp.59). Se 
considerarmos as dinâmicas sócio-espaciais contemporâneas “pertencemos com certeza a um 
dado lugar, mas nunca de maneira definitiva” (MAFFESOLI, 1990, p.217).  
Depois de apresentada brevemente alguns dos elementos que imprimem o caráter do lugar, 
observaremos agora como as estruturas espaciais informativas espalhadas na cidade contribuem 
com a redefinição desse caráter nos dias de hoje. Observamos hoje a formação de novos espaços 
caracterizados por uma informação ambiente, ou ubimedia segundo Greenfield (2006), presente 
tanto nas estruturas comunicantes como painéis digitais, fachadas eletrônicas, estações de 
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conexão e terminais de serviços digitais; quanto nos novos objetos cotidianos como o telefone 
celular, o GPS, o computador de bolso ou PDA; e, invisivelmente, nos territórios servidos pela 
conexão sem fio - wifi ou bluetooth. Tal infiltração tecnológica afeta de maneira considerável as 
superfícies arquitetônicas, concebidas como novas interfaces que formam na cidade uma espécie 
de novas estruturas em arquipélago ou novas plataformas. A arquitetura transforma-se em link, 
constituindo assim hubs diversos, metáfora tecnológica das mega-estruturas de conexão no 
espaço urbano, cujo conjunto da origem a uma “Urbis digital”.  
Analisemos os exemplos dos espaços de conexão sem fio, dos tags e do GPS: 
      Wifi - A conexão com uma rede local sem fio, conhecida com wifi (de wireless fidelity), 
permite conectar computadores portáveis e outros objetos “comunicantes” a uma rede em banda 
larga, dentro de um raio de normalmente vinte a cinqüenta metros de distância. Esse tipo de 
conexão é oferecido em zonas de grande concentração de utilizadores como edifícios de 
escritórios, gares, aeroportos, hotéis e, atualmente, em praças, parques e jardins. No caso dos 
espaços públicos, a estação de conexão (ou hotspot), ao definir superfícies de acesso à Internet, 
caracteriza novas formas apropriação e delimitação do espaço. A proliferação do wifi configura 
uma “ambiência tecnológica”, que se acrescenta à atmosfera do lugar, e define um sinônimo de 
“ser conectado” como condição sine qua non de existência. Influencia assim as experiências 
subjetivas, dentro da uma fusão do ciberespaço à cidade. 
Tag - Os tags funcionam como códigos de barra localizados sobre superfícies arquitetônicas ou 
no espaço urbano. Seu sistema de codificação em alta densidade permite representar uma 
quantidade importante de informações sob forma de imagem reduzida. O acesso às informações 
é feito por meio do telefone celular, que direciona o código do tag – via texto/sms ou 
imagem/foto – a uma página web. Os tags podem assim alimentar a comunicação entre os 
passantes e o lugar ao mesmo tempo em que se tornam um elemento decorativo próprio à 
arquitetura pós-moderna. “Um símbolo antes da forma” ligado à concepção da “ambigüidade na 
arquitetura” de Venturi (1999), que faz do código visual uma expressão do pós-modernismo na 
arquitetura, uma celebração pop desse elemento como fonte de variedade que acentua a riqueza 
da significação.  
GPS - O GPS é um sistema que indica uma posição sobre a superfície da terra com a ajuda de 
um aparelho que recebe as coordenadas de latitude e longitude por satélite. Sua aplicação mais 
comum se observa nos automóveis, onde o GPS serve para a orientação do condutor que, ao 
comunicar ao sistema o endereço do destino desejado, recebe em tempo real as indicações do 
trajeto a realizar. Experiências recentes apresentam o GPS adaptado à escala do pedestre, 
sugerindo itinerários, informando acessos, pontos de interesse, fotos das edificações, entre outros 
detalhes. No entanto, esse objeto “nômade” pode condicionar nossa experiência espacial e 
destruir o gosto de se perder no espaço, próprio à deriva situacionista ou ainda à aventura da 
flânerie exaltada por Benjamin e Baudelaire. Por outro lado, o sucesso do uso do GPS responde 
às necessidades de conforto tecnológico próprio ao indivíduo pós-moderno. Tal novo modo de 
ler, se orientar e percorrer a cidade traria provavelmente novas diretrizes e considerações para as 
análises de Kevin Lynch em A imagem da cidade (1971), onde o tema da legibilidade espacial é 
abordado por meio de pontos de orientação que ajudam a construir mapas mentais na cidade. 
 
Arquitetura dos super-lugares 
Observemos agora outra forma de experiência urbana que inclui novas práticas sócio-espaciais, 
mas principalmente novas estruturas da cidade. Uma denominação que nós propomos dar a tais 
formas de construção na cidade contemporânea seria de super-lugares, como uma acentuação dos 
“não-lugares” propostos por Augé. A caracterização de tais tipologias está vinculada ao prefixo 
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“super” que indica o excessivo, extraordinário, excepcional. Nestas categorias classificaríamos 
os centros especializados, os fashion districts, os outlets da moda, os novos programas e 
arquiteturas dos centros comerciais, os espaços férreos e aeroportos que mudam 
consideravelmente sua natureza arquitetural e seus modos de apropriação pelas “multidões”, 
tribos urbanas e indivíduos nômades, formas coletivas da pós-modernidade. Trata-se de lugares 
dedicados à consumação, à diversão, ao turismo e à viagem, que se tornam os ícones do nosso 
tempo. Essas estruturas apresentam uma centralidade multifuncional e pluri-sensorial da sua 
geografia e, dentro de uma preocupação arquitetônica, buscam transformar a fisionomia do 
território urbano, criando novos espaços, vividos e contemplados. 
A passagem do não-lugar ao super-lugar faz-se em relação à transformação de escala e do 
território dominado pelos espaços multifuncionais. Trata-se assim não apenas de uma alteração 
da terminologia, mas, sobretudo, da “essência” do lugar e da evolução de sua natureza. Tais 
mega-estruturas de massa marcam o território e orientam os estilos e comportamentos estéticos 
dos indivíduos. Basta imaginar, por exemplo, a implantação do “império” Ikea com sua 
arquitetura de caixa colorida, que dão origem a uma “ikea-atitude” que influenciam os modos de 
viver e de habitar; os cinemas “multiplex” que oferecem uma diversidade de serviços; ou os 
aeroportos construídos para acolher vôos low cost do tipo Ryanair que transformam a geografia 
urbana ao preencher e conectar antigas zonas vazias do perímetro suburbano. 
Os super-lugares, com sua arquitetura imponente massificam os espaços e criam “cidades” 
dentro da cidade com sua particularidade, como a citadela da moda, a cidade eletrônica, do 
design, etc. Tais plataformas são representativas da tendência atual de transformação sensível e 
de generalização do espaço. Suas especificidade arquitetônica se caracteriza em certos casos pela 
reprodução de estilos e elementos de maneira pictórica, como a cidade medieval, os muros da 
Roma Antiga, ou as colunas gregas. Protótipos desse gênero são vistos nos outlets da moda das 
conurbações geográficas da periferia de Florença ou Roma, no Etnapolis em Catane, sinônimo 
do conceito de bigness de Rem Koolhaas; ou em zonas de urbanização recente, como na 
fronteira da Paris “intra-muros” com o centro comercial Bercy2 realizado por Renzo Piano. 
Esses exemplos diversos indicam o sintoma de uma arquitetura como abrigo de esquemas 
funcionais repetidos e em série, que podemos identificar nas características descritas por Venturi 
em “Learning from Las Vegas”.  
Tais exemplos associados às recentes formas de construção sócio-espaciais indicam o 
desenvolvimento de uma espécie de templos ou santuários onde se manifestam formas de 
religiosidade comunitária segundo Maffesoli, entre a mistificação da consumação e a comunhão 
de emoções, dimensões do nomadismo e da flânerie pós-moderna.  
 
Considerações finais 
Ao o fazermos referência aos não-lugres de Augé, observamos que eles assumem hoje um novo 
caractere: é a substância que muda e se nós prefiguramos sua transformação em super-lugares, é 
em relação a codificação de um papel social e à amplificação da funcionalidade. Os super-lugares 
começam a adquirir uma “história” e deixam de ser apenas lugares transitórios, de passagem. Eles 
passam a constituir uma prática vivida com intensidade e duração no tempo, o que exprime as 
vagabundagens pós-modernas e o inconsciente coletivo nesses territórios flutuantes caracterizados 
por Maffesoli (1999). 
Os exemplos de combinação das novas tipologias arquiteturais e as dinâmicas sociais com as 
tecnologias digitais demonstram de que modo têm se alterado a sensibilidade do espaço e as 
relações de pertencimento e alteridade que construímos neles e a partir deles. A acepção da cidade 
contemporânea via as novas tecnologias digitais assume a forma de um rizoma. A informação e de 
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comunicação são acrescidas às infra-estruturas urbanas cotidianas, modificando suas ramificações 
e, de certa maneira, enriquecendo as dimensões sensoriais do espaço. Tal potência tecnológica “re-
encanta” a cidade e alimenta a transfiguração do imaginário de um Atlas de geometria variável. 
As novas formas de práticas socio-espaciais apoiadas na informação e na comunicação, ao tomar 
como conteúdo um instante, um objeto ou um determinado espaço, podem proporcionar um 
retorno à experiência do interativo, do tátil, e mesmo à apreensão sensível do lugar. O uso de 
tecnologias digitais pode também contribuir para a caracterização das novas arquiteturas e re-
significação dos espaços, permitindo ampliar a atualização e reativação de experiências e 
recordações que nutrem o imaginário.  
Nossa comunicação pretendeu por fim analisar a cidade contemporânea aprofundando questões 
em torno de dois processos recentes e interconectados: a re-interpretação dos lugares e sua 
componente arquitetônica simbólica e a conjunção da informação e da comunicação digitais ao 
espaço urbano. Por meio de exemplos de práticas de interação entre o meio digital e o espaço 
urbano ilustramos as considerações teóricas sobre novas formas de apreensão subjetiva e 
apropriações coletivas na cidade contemporânea, no que se refere ao espaço e à arquitetura como 
experiência sensível nos dias de hoje. Os aspectos aqui abordados representam, no fundo, uma 
maneira de “dizer” a cidade contemporânea, de dar uma visão e de revelar, assim, características 
pertinentes em sintonia com a ambiência pós-moderna para sensibilizar o pensamento, tendo 
sempre um olhar atentivo sobre o cotidiano, sobre o que é e como se vive, no presente, a vitalidade 
urbana.  
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A busca por segurança: imaginário do medo e geografia urbana 
 
Felipe Botelho Corrêa (PUC-Rio) 
 
1. A cidade e os mapas 
Ao circularmos pelas ruas da cidade, que elementos nos guiam? Essa é uma pergunta que 
normalmente não nos fazemos, pois, como Walter Benjamin já atentara, o difícil não é se achar 
em uma cidade, mas perder-se nela480. Os espaços urbanos estão carregados de significados, de 
sentidos e de direções que normalizam a circulação dos indivíduos. As placas com os nomes das 
avenidas, praças e ruas criam caminhos pela cidade que podem ser percorridos de diferentes 
maneiras e estilos. Mas há, inexoravelmente, um mapa simbólico que opera fronteiras 
impalpáveis no cotidiano dos habitantes. São formas discursivas que projetam caminhos a serem 
seguidos, sejam eles concretos ou simbólicos.  

É claro que estas trajetórias determinadas podem ser burladas pela criatividade do homem 
comum no dia-a-dia, com as suas práticas desviacionistas e as suas inusitadas práticas do espaço, 
mas não podemos negar que tais possibilidades são balizadas por estruturas mais amplas, 
instituídas no próprio imaginário da sociedade. Há significações que são produzidas socialmente, 
por articulações diversas, em vários setores, sendo os meios massivos importantes lugares de 
produção desses significados.  

Ao apontarmos tal questão, precisamos olhar para a cidade não por análises que 
privilegiam somente os aspectos funcionais. Para indagar-nos sobre os guias dos cidadãos, é 
preciso pensar a cidade como linguagem, como nos propõe Nestor Canclini:  
 

La problemática urbana como uma tensíon entre realizacíon y 
expressividad, há llevado a pensar también a las sociedades urbanas 
como lenguaje. Las ciudades no son solo um fenômeno físico, un modo 
de ocupar e, espacio, de aglomerarse, sino también lugares donde ocurren 
fenómenos expressivos que entran en ténsion con la racionalizacíon, con 
las pretensiones de racionalizar la vida social. Han sido sobre todo las 
industrias culturales de la expressividad, como constituyentes del orden y 
de las experiencias urbanas, las que han tematizado esta cuestión 
(Canclini, 1997:72). 

 
Assim, há aspectos da cidade que fogem à racionalização, que já está presente na idéia de 
urbanização481, e só podem ser alcançados por outro viés. A expressividade é uma das formas de 

                                            
480 “Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se 

perde numa floresta, requer instrução” (Benjamin, 1995:73).  
481 No prefácio da edição brasileira de Imaginários urbanos, Armando Silva argumenta: “Este livro narra por 

diferentes vias uma relação estética entre cidadãos e cidade, e que, se hoje estamos diante de um fenômeno 
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tornar explícito aspectos que são calados quando o “estatuto da técnica” prevalece como única 
possibilidade. O imaginário urbano, nesta perspectiva que abordamos, é esse conjunto de 
significações que não cessa de ser recriado cotidianamente através de narrativas e imagens que 
dão sentido às práticas e, por vezes, abrem um caminho para elas. 

A cidade é esse “lugar” privilegiado de constituição do simbólico: este que 
inexoravelmente cria diferenciações, separações e fronteiras que só existem nas formas 
expressivas, na linguagem, na narração. Essas fronteiras são formas de dar significado ao espaço 
urbano, mas que não são estáticas. A mobilidade que estas apresentam vem da própria forma de 
falar da cidade: as formas de enunciar, articular e, se formos mais longe, de balizar significados. 

A idéia de mapa, então, nos parece de grande valia para que possamos mobilizar todo esse 
aspecto relacionado ao imaginário urbano, pois o mapa nos remete ao olhar que preza pelas 
demarcações, as distinções, os contrastes, que, com a ajuda da técnica, dá um sentido macro ao 
espaço micro que é percorrido pelos cidadãos no cotidiano. Além disso, pelos significados que 
carrega, o mapa é ferramenta de conhecimento, algo que privilegia a visão em detrimento da 
prática do espaço.  

No entanto, sabemos que há outras cartografias que guiam os habitantes. Essas são o que 
poderíamos chamar de mapas simbólicos, que ganham significados no imaginário social através 
das atividades expressivas ligadas ao cotidiano, como é o caso das mensagens veiculadas nos 
meios de comunicação massivos. Essas atividades fazem parte de uma economia de relatos que 
expressam as percepções da cidade. É através desses processos de reconhecimento, de seleção e 
de expressão que o espaço urbano vai sendo construído no imaginário social.   

O habitante de uma cidade, por exemplo, ao contrário de um turista ou um estrangeiro, não 
precisa de um mapa para se locomover e lê-la. Ele pratica o espaço tendo como guia o seu mapa 
simbólico, que se confunde com a sua experiência. Quando falamos em mapas simbólicos, 
queremos suscitar que há certos significados que só podem ser lidos quando há uma vivência, 
quando o caminhante percorre cotidianamente os labirintos que as ruas parecem formar e, 
conseqüentemente, acaba por se apropriar, seletivamente, da cidade. 
 

Em todas as cidades, seus habitantes têm maneiras de marcar seus 
territórios. Não existe cidade, cinzenta ou branca, que não anuncie, de 
alguma forma, que seus espaços são percorridos e denominados por seus 
cidadãos. Teríamos, desse modo, pelo menos dois grandes tipos de 
espaços a reconhecer no ambiente urbano: um oficial, projetado pelas 
instituições e feito antes que o cidadão o conceba à sua maneira; outro 
que [...] proponho chamar de diferencial, que consiste numa marca 
territorial usada e inventada na medida em que o cidadão o nomeia ou 
inscreve. Haverá muitas e variadas combinações entre um e outro pólo; a 
noção de limite pode ser útil para compreender que aquilo que separa o 
espaço oficial do território é uma fronteira descoberta por quem 

                                                                                                                                             
novíssimo, que é a não-correspondência entre cidade e urbanismo, pois o urbanismo excede o arcabouço citadino, os 
imaginários aparecem como uma estratégia (precisamente mais temporal que espacial), para dar conta de processos 
urbanizadores que não são só manifestações de uma cidade, mas também do mundo que a urbaniza. Enquanto a 
cidade concentra multidões de cidadãos em limites geográficos mais ou menos precisos e territoriais, o urbano vem 
de fora para romper os limites físicos, da cidade e, de certa forma, desterritorializá-la. O urbano, assim entendido, 
corresponderia a um efeito imaginário sobre tudo isso que nos afeta e nos concebe para fazer-nos cidadãos do 
mundo: os meios de comunicação, a internet, os sistemas viários, as ciências, a arte, e, enfim, as tecnologias” 
(2001:X). 
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ultrapassa as suas margens. Isto é, porque existe o limite. Acreditamos 
que se possa aceitar que algo separa o que nos é dado daquilo de que nos 
apossamos (Silva, 2001:21). 

 
Os mapas parecem ser, então, uma chave de análise importante ao trabalharmos com a 
problemática dos imaginários urbanos, ainda mais quando a proposta é fazer uma leitura deste 
imaginário – que é criação incessante – em relação aos medos relacionados à violência urbana. A 
cartografia, tanto a simbólica quanto a que resulta em mapas materiais que guiam os turistas, por 
exemplo, é uma escrita definidora de fronteiras e limites482. No âmbito simbólico, os mapas 
promovem a criação de fronteiras identitárias: dinâmicas do dia-a-dia que são nutridas de 
conflitos e tensões. No âmbito da descrição dos territórios, ou seja, no conjunto de estudos e 
operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de 
cartografias, os mapas determinam fronteiras geográficas, que não deixam de ser ao mesmo 
tempo físicas e mentais. 

Como forma de representação, o mapa é um suporte expressivo que junta lugares 
completamente distintos em uma superfície plana, legível e totalizante. Trata-se de um conjunto 
de símbolos convencionados, histórica e culturalmente, que remetem a uma visão abstrata, 
inatingível pela experiência. É, além disso, a concretização do esforço de cristalizar 
possibilidades e delimitar olhares.  
Em sua forma final, aquela que é visível, o mapa contemporâneo não nos deixa ver os andaimes 
que possibilitaram sua construção. O produto da cartografia moderna é um tipo de representação 
que atravessa os lugares e sai ilesa, sem marcas aparentes dos lugares onde passaram483. De fato, 
os lugares são a própria possibilidade dessas representações, mas os mapas – com suas regras de 
escrita – têm como característica esse olhar distanciado, que apaga detalhes, itinerários e práticas 
de espaço. Eles são a consubstanciação da ficção de um olhar-total, essa ficção que é, decerto, a 
ação de imaginar por uma perspectiva única e que se quer verdadeira.  

Mas se a questão aqui é propriamente a produção de um imaginário social do medo, que 
mapas estão presentes nessas representações? O que propomos, aqui, é uma análise dos mapas 
como escritas produtoras de significado no imaginário urbano, por isso, os mapas serão tomados 
por sua potencialidade de organização de um imaginário do medo, como forma expressiva, e, 
também, como vocabulário que é utilizado para dar sentido às inúmeras violências – que na 
imprensa estão relacionadas, majoritariamente, à idéia de criminalidade – que são praticadas nas 
metrópoles contemporâneas. 

                                            
482 As concepções de fronteira e de limite são, aqui, equivalentes e sugerem aquilo que Armando Silva 

formulou: “Quando falo em limite quero apontar um aspecto não só indicativo mas também cultural. O uso social 
marca as margens dentro das quais os usuários “familiarizados” se auto-reconhecem e fora das quais se localiza o 
estrangeiro ou, e outras palavras, aquele que não pertence ao território. Reconhece-se um território precisamente em 
virtude da “visita” do estrangeiro, que sob diversas circunstâncias deve ser-indicado fora do campo respectivo. 
Cumpre dizer que em nosso vocabulário o território ‘territorializa-se’ na medida em que estreita os seus limites e 
não permite (sobretudo exclui) a presença estrangeira” (Silva, 2001:19). 

483 Ao descrever imagens de um viajante em um trem, Michel de Certeau nos fala sobre as condições para 
que alguma coisa circule nos diferentes espaços. A bolha da ordem panóptica atravessa os espaços heterogêneos e 
consegue se manter independente das raízes locais, ou seja, as raízes de onde está sendo reterritorializado. Trata-se 
do próprio movimento de desterritorialização, ou seja,  uma ordem que consegue atravessar características locais. 
Assim é definido o poder panóptico. É o poder da imobilidade e da estabilidade da ordem. “Só viaja uma célula 
racionalizada. Uma bolha do poder panóptico e classificador, um módulo do isolamento que torna possível a 
produção de uma ordem, uma insularidade fechada e autônoma, eis o que pode atravessar o espaço e se tornar 
independente das raízes locais” (2005:193). 
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Partimos da idéia de que essas representações influenciam as práticas cotidianas das 
pessoas, que, por exemplo, praticam seus itinerários de acordo com um mapa simbólico 
construído, incessantemente, por narrações que dão sentido aos elementos que compõem a 
cidade.  
 

Cada cidade tem seu próprio estilo. Se aceitamos que a relação entre 
coisa física, a cidade, sua vida social, seu uso e representação, suas 
escrituras, formam um conjunto de trocas constantes, então vamos 
concluir que em uma cidade o físico produz efeitos no simbólico: suas 
escrituras e representações. E que as representações que se façam da 
urbe, do mesmo modo, afetam e conduzem seu uso social e modificam a 
concepção do espaço (Silva, 2001:XXIV). 

 
Podemos visualizar melhor o que estamos falando ao propormos, por exemplo, a idéia de um 
mapa da violência, que, conseqüentemente, é também um mapa do medo. Com o crescimento do 
número de crimes violentos no Brasil, principalmente a partir da década de 1980, uma série de 
novas estratégias que simulam proteção e segurança foram colocadas em prática. A construção 
de muros, como aponta a antropóloga Teresa Caldeira484, foi a mais emblemática dessas 
reformulações do espaço urbano. 

A autora elabora argumentos em torno da crescente segregação espacial que vem 
ocorrendo na cidade de São Paulo (e, também, em outras metrópoles do mundo), levantando 
questões, sobretudo, em relação aos discursos que falam da violência e o que esses discursos têm 
a explicar ou atestar sobre uma reconfiguração do espaço público brasileiro. Além disso, a tese 
elaborada tenta analisar o processo de redemocratização no Brasil pelo viés dos direitos civis, 
mostrando como a violência e a utilização da força de forma não-oficial ou privada sempre 
estiveram presentes na ordem social do país. A democracia, da forma como se configurou no 
Brasil, é caracterizada como disjuntiva, ou seja, como uma ordem social explicitamente 
segregada. 

Segundo Caldeira, essas estratégias de proteção e reação em relação à violência têm 
conseqüências em dois âmbitos principais: 
 

Tanto simbólica quanto materialmente, essas estratégias operam de 
forma semelhante: elas estabelecem diferenças, impõem divisões e 
distâncias, constroem separações, multiplicam regras de evitação e 
exclusão e restringem os movimentos. Muitas dessas operações são 
justificadas em conversas do dia-a-dia cujo tema é o que chamo de fala 
do crime. As narrativas cotidianas, comentários, conversas e até mesmo 
brincadeiras e piadas que têm o crime como tema contrapõem-se ao 
medo e à experiência de ser uma vitima do crime e, ao mesmo tempo, 
fazem o medo proliferar (Caldeira, 2003:9).  

 
A proliferação do medo como fantasma da cidade está intimamente ligada a esse avanço 
estatístico da violência nas metrópoles brasileiras, pois a violência relacionada com o crime tem 
a potencialidade de acumular uma tensão que, por vezes, não é liberada através do sistema de 
compensações do Estado (Justiça), mas somente pelos relatos das vítimas. Quando as tensões são 

                                            
484 Cf. Caldeira, 2003. 
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fortes, as falas se disseminam rapidamente, criando um contágio que estimula o fantasma 
urbano485, ainda que, em grande parte, através de boatos486. 

A partir desta formulação, concluímos que o medo se dissemina, muito em parte, pelo ato 
de narrar. É o relato que o faz circular pela cidade ou pelo mundo, com fundamentos concretos 
ou não. O medo toma carona nos meios de transporte – os relatos –,  de que nos fala Certeau, 
atravessando e organizando lugares. Essas narrativas do cotidiano, sejam elas orais ou mesmo as 
disseminadas massivamente pelos meios de comunicação, são por onde os significados são 
produzidos, e por onde articulações simbólicas influem nas práticas sociais.  

Nesse sentido, esses relatos são como mapas, que guiam os turistas pelas ruas 
desconhecidas, organizando os lugares e sugerindo significados tanto através de suas linhas, 
como também por seus ícones e pela escrita que, geralmente, os acompanham. Mas, se 
concluímos que os relatos organizam lugares, então, que tipo de organização e de práticas geram 
os relatos da violência urbana? 
Em reportagem do dia 05/11/06, intitulada “As cicatrizes da violência” o jornal O Globo, 
utilizando a rubrica da série “A guerra do Rio” (que será abordada mais à frente neste trabalho), 
mostra o resultado de uma pequena pesquisa feita com sessenta pessoas, dentre especialistas em 
segurança, representantes de setores da economia, vítimas e pais, que definiram trinta e cinco 
hábitos do cotidiano que mudaram, por causa do medo da violência, em comparação com o 
começo da década de 1980, justamente a década que se tornou o marco do avanço da violência 
entre alguns pesquisadores da área487. A reportagem começa com o seguinte texto: 
 

Cantado em 1962 por Ronaldo Bôscoli e Roberto Menescal no 
“Barquinho”, clássico da bossa nova, o Rio foi deixando aos poucos de 
ser simplesmente um lugar de paz e de dias tão azuis. A Cidade 
Maravilhosa se transformou no “Rio 40 graus” – o purgatório da beleza e 
do caos, retratado por Fernanda Abreu na década de 90 – e aderiu aos 
“proibidões” do funk, que cultuam o tráfico de drogas. A violência, que 
marcou o Rio sobretudo nos últimos 25 anos, deixou profundas cicatrizes 
físicas, na economia e no comportamento dos cariocas (O Globo, 
05/11/06, p.19)488. 

 

                                            
485 “Chamo fantasma urbano àquela presença indecifrável de uma marca simbólica na cidade, vivida como 

experiência coletiva, por todos os seus habitantes ou uma parte significativa deles, através da qual nasce ou se vive 
com uma referência de caráter mais imaginário do que de comprovação empírica. Ou seja, na vida cidadã existem 
fatos, idéias ou projetos que dão maior margem para a produção imaginária que outros” (Silva, 2001:55). 

486 “O boato, ao conectar uma lógica possível ao acontecimento, tem base para ser aceito, pois dá-se quando 
existe uma boa disposição para crer. A base para que um boato cresça é que seja possível, porém quando o grupo 
social permanece alterado emocionalmente muitas coisas impossíveis podem parecer fatalmente possíveis. Eis a 
chave do problema. E na busca da sua simbologia há quem proponha a analogia do boato com o comportamento 
deformador e de produção em cadeia dos chistes, as autobiografias, os testemunhos ou as legendas” (Silva, 
2001:51). 

487 A antropóloga Alba Zaluar é uma das que defendem a idéia do avanço da violência nas grandes cidades 
brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, a partir da década de 1980. Cf. Zaluar, 2006. 

488 Essa visão de uma “escalada da violência” é, também, utilizada por Zuenir Ventura em seu livro Cidade 
partida (1994), que narra a disseminação da violência na cidade do Rio de Janeiro, ao longo do século XX, até o 
episódio que ficou conhecido como a “Chacina de Vigário Geral”, no começo da década de 1990. 
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As mudanças no cotidiano da cidade foram divididas em três categorias: urbanísticas, físicas e 
comportamentais, além de outras dezessete mudanças variadas.489 A ênfase é em relação aos 
dispositivos de segurança que se tornaram itens imprescindíveis no dia-a-dia. Mas, há, também, 
pontuações em relação aos modos de transitar pela cidade. As mudanças comportamentais 
surgem, em grande parte, pelo imaginário do medo, recriado e repetido massivamente todos os 
dias. Essas narrativas afetam as próprias práticas sociais, como as listadas nessa pequena 
pesquisa realizada pelos jornalistas. 
Há marcas precisas de ruptura que são representadas através da elaboração de pequenos detalhes 
que, em conjunto, são articulados de forma a criar sentidos ordenadores das mudanças na 
sociedade carioca. A “escalada da violência” é tida como um processo traumático que possibilita 
a escrita de uma história por duas demarcações temporais: um “antes” e um “depois”. Essa 
simplificação é um recurso retórico utilizado em muitos dos discursos que produzem a guerra de 
relatos490 do cotidiano, inclusive, o próprio discurso jornalístico. Essa divisão é uma tentativa de 
produção de fronteiras simbólicas que delimitam um “bem” e um “mal”, estrutura muito comum 
nas reflexões sobre a violência urbana. A conseqüência mais imediata dessa forma de narrar os 
crimes é a produção, como mencionamos anteriormente, de uma fantasmagoria491. 

Esse fantasma, que não é da ordem do visível, do totalizável, é uma forma compartilhada 
de vivenciar a cidade, e ele é, em grande parte, criado, no mundo contemporâneo, pelos relatos 
massivos. Dessa maneira, a nossa perspectiva focaliza a questão da violência urbana e analisa o 
fantasma do medo que é socialmente vivenciado pelas percepções coletivas que temos do espaço 
urbano. Quando falamos de percepções, inexoravelmente mobilizamos a relação entre o 
imaginário e o simbólico: o imaginário é manifestado, em linhas gerais, pelo simbólico, por 
aquilo que expressa e ativa significados através da linguagem, do texto, das imagens, da 
conversa, enfim, dos relatos de uma maneira geral.   
O medo se dissemina, também, em outro âmbito, por essas práticas de vigilância maquínica, em 
que câmeras e dispositivos variados tentam suprir a “segurança perdida”, simulando e narrando 
um porto seguro nos lugares privados em que as classes abastadas circulam. O espaço público 

                                            
489 As trinta e cinco mudanças listadas pelo jornal são, em ordem: (1) noites vazias; (2) uso de táxi e van para 

levar e buscar jovens em festas à noite; (3) maioria dos bares e restaurantes começa a fechar às 23h30; (4) a troca do 
carro por táxis de cooperativas principalmente à noite; (5) guaritas (mais recentemente blindadas) e cancelas; (6) 
câmeras por todos os cantos; (7) intensificação do uso de grades; (8) blindagem de janelas, paredes e portões; (9) 
cercas eletrificadas; (10) crianças deixam de brincar na porta de casa, mesmo nos subúrbios; (11) carros com alarme; 
(12) insulfim nos carros; (13) blindagem de carros; (14) GPS em veículos; (15) crescimento de entregas à domicílio; 
(16) entregadores deixaram de subir Santa Teresa após às 18h; (17) aumento da segurança privada nas ruas e portas 
de lojas; (18) sensor de presença; (19) identificação eletrônica por cartão, placa de carro e até por digitais nos novos 
condomínios; (20) vaga de alerta de segurança em condomínios; (21) expansão de shoppings; (22) surgimento de 
mais condomínios fechados; (23) barricadas nos acessos de favelas; (24) câmeras em ônibus; (25) implantação de 
clubes em condomínios e fechamento de clubes tradicionais; (26) de madrugada, farmácias passaram a atender por 
uma janela blindada; (27) indústrias e estabelecimentos comerciais fecharam ou deixaram o Rio; (28) proliferação 
de portas giratórias em bancos; (29) curso de segurança para porteiros; (30) ter celular, carteira e até bolsa para o 
ladrão; (31) ida à praia só de roupa de banho; (32) uso do celular para monitorar os filhos; (33) depois de 20h, táxis 
evitam Linha Amarela, Avenida Brasil, Túnel Zuzu Angel e Avenida Martin Luther king Jr.; (34) criação de códigos 
para familiares a fim de identificar falsos seqüestros-relâmpagos; (35) saídas nas ruas à noite só em grupos. 

490 Expressão utilizada por Michel de Certeau: “A cidade é o teatro de uma guerra de realtos, como a cidade 
grega era o campo fechado de guerras entre os deuses. Entre nós, os grandes relatos da televisão ou da publicidade 
esmagam ou atomisam os pequenos relatos das ruas ou de bairros” (Certeau, 1994:203) [tradução livre].  

491 “Será fantasmagórica qualquer cena que represente uma produção social do fantasma. O cenário de fundo 
corresponde à cidade e sua realização, como ente fantasioso que afeta uma conduta cidadã: corresponde ao efeito 
imaginário sobre o acontecer cotidiano da cidade” (Silva, 2001:55). 
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torna-se, de forma acentuada, o lugar do encontro com o medo. Os desconhecidos da multidão 
tornam-se criminosos em potencial492. 

Dentre os relatos que compõem a reportagem “Cicatrizes da violência”, destacamos uma 
inusitada narração em relação às mudanças de comportamento: 
  

Vítima várias vezes de assaltantes, a professora aposentada Helena 
Moreira, de 62 anos, resolveu criar seus próprios meios de defesa. Ela 
tem até a bolsa do ladrão, que põe no banco do carona de seu carro. 
Nessa bolsa coloca celular quebrado, carteira com alguns trocados, 
guarda-chuva, batom, papéis e um tíquete do metrô. A bolsa com 
documentos, dinheiro e cartões fica escondida sob o banco. – Saio 
preparada para o ladrão – contou ela, que tem moedas no console, e notas 
no pára-sol do carro, para entregar a pedintes que possam oferecer perigo 
(O Globo, 05/11/06, p.19). 

 
Uma declaração como essa é indício de que a forma de narrar a violência pelos meios de 

massa – que é um importante contribuinte na produção do imaginário social – sugere que a idéia 
de medo é uma forma de produzir subjetividades, ou melhor, uma forma de controle social 
através de instâncias simbólicas. A maneira como se narra a violência, as linguagens utilizadas, 
as escolhas realizadas, as maneiras como essas narrativas chegam às pessoas, são fundamentais 
para entendermos a produção de uma realidade medonha. 

Além disso, tal declaração nos fornece a referência de mapa em relação ao imaginário do 
medo. A idéia de que a cidade é o habitat do perigo e que é preciso mapear mentalmente os 
“lugares perigosos” não vem somente da experiência da violência. Essa experiência pode, de 
fato, produzir traumas, mas não podemos negar que a repetição cotidiana das narrativas da 
violência e do medo nos meios jornalísticos de massa são grandes formatadores e incentivadores 
da imagem da cidade em estreita relação com a periculosidade extrema. Narrar os crimes não é 
uma prática somente expressiva, mas, também, produtiva, pois têm essa estreita relação com as 
práticas sociais.  

 
O medo e a fala do crime não apenas produzem certos tipos de 
interpretações e explicações, habitualmente simplistas e estereotipadas, 
como também organizam a paisagem urbana e o espaço público 
moldando o cenário para as interações sociais que adquirem novo sentido 
numa cidade que progressivamente vai se cercando de muros. A fala e o 
medo organizam as estratégias cotidianas de proteção e reação que 
tolhem os movimentos das pessoas e restringem seu universo de 
interações (Caldeira, 2000:27). 

  
Assim, o medo como fantasma urbano vem sendo mobilizado incessantemente pelos meios 

de comunicação, gerando uma disseminação que pode ser definida como contágio social. 
Práticas que visam a segurança privada vão se espalhando e modificando o espaço urbano tanto 
materialmente como no imaginário social. A conseqüência desse avanço, no entanto, parece ser 

                                            
492 É preciso ressaltar, contudo, que, em grande parte, o estereótipo do bandido que é produzido pelas 

imagens veiculadas na imprensa tem conotações de classe social. 
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uma intensificação do conflito e uma evidente apologia de um espaço público não-democrático, 
pois o medo passa a ser a linguagem utilizada para justificar ações autoritárias.  
Então, quando analisamos tanto os mapas quanto os relatos, estamos em busca das 
conseqüências dessas simbologias no imaginário urbano e, logo, na organização do 
espaço público. Nisso, não podemos deixar de mencionar, há uma idéia política que 
faz do medo uma defesa e, ao mesmo tempo, uma arma de ataque. 

  
2. A guerra do Rio 
Em 2003, quando os EUA invadiram o Iraque, em busca de armas de destruição em massa, e 
promoveram uma guerra, o jornal O Globo noticiava o assassinato de uma adolescente em uma 
estação de metrô na Tijuca, bairro carioca. Lado a lado, ambos os títulos pareciam querer 
contaminar o contexto de cada um: “A guerra de Bush” e “A guerra do Rio”. A expressão 
relacionada à violência urbana era uma clara alusão à guerra que o presidente norte-americano 
declarou naquele mesmo ano. Dois conflitos com características diferentes eram colocados quase 
como equivalentes. 

Desde então, “A guerra do Rio” tornou-se uma rubrica que nomeia conflitos entre 
traficantes de drogas e policiais em favelas do Rio de Janeiro. Curiosamente, essa série não teve 
uma duração planejada: um acontecimento foi sendo ligado a outro durante anos, e a expressão 
deixou de ser apenas uma rubrica para se tornar uma campanha política. 
Tendo em vista a extensão de tal série, selecionei algumas edições que cobriram conflitos em 
favelas cariocas em 2004, 2006 e 2007493. As reportagens de 2004 tratam de um conflito ocorrido 
na favela da Rocinha entre traficantes rivais e a polícia; as de 2006 tratam do conflito entre 
traficantes, policiais e as chamadas milícias, em várias favelas da cidade; as reportagens de 2007 
tratam de um extenso conflito entre traficantes de drogas e policiais no conjunto de favelas 
conhecido como Complexo do Alemão. Todas as reportagens têm como cenário uma ou mais 
favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro.  
No dia 10/04/2004, o jornal O Globo publicou em sua primeira página a seguinte manchete: 
“Guerra do tráfico mata 5 e impõe terror na Zona Sul”. Esse episódio marcou o início de uma 
série de conflitos entre traficantes de drogas das favelas da Rocinha e do Vidigal que seriam 
comandadas por facções rivais. Ao longo do ano de 2004 esses conflitos estiveram regularmente 
nas páginas dos jornais cariocas, proporcionando um amplo debate sobre a questão da segurança 
pública e das favelas. 

Na análise do conjunto de reportagens, a primeira coisa que saltou aos olhos foi a 
demarcação de uma mesma chamada para todas as notícias que tivessem algum envolvimento 
com o fato principal, que seria o confronto entre os traficantes de drogas. A frase utilizada para 
essa chamada padronizada foi: “A guerra do Rio”. Essa expressão tentou unificar episódios de 
violência, ocorridos em favelas cariocas, por um fio condutor, uma narrativa contada em 
capítulos, aproximando-se do formato folhetinesco. Durante onze dias consecutivos os leitores 
acompanharam uma mesma história, esperando a cada dia novos fatos e descobertas. Selecionei 
uma notícia de cada uma das onze edições para demonstrar o que a expressão “A guerra do Rio” 
abrangeu. 
 

Calvário carioca 

                                            
493 As edições tabuladas foram as dos dias 10, 13, 15 e 16 de abril de 2004; 5 de novembro e 29 de dezembro 

de 2006; 5 de fevereiro e 12 de maio de 2007.  
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Tiros, pânico e mortes marcaram a Sexta-feira Santa na maior favela do 
Rio e na principal ligação entre a zona Sul e a Barra. De madrugada, uma 
tentativa de invasão de traficantes à Favela da Rocinha terminou com três 
mortos e sete feridos (O Globo, 10/04/04, p. 11). 
 
A violência na Rocinha 
A guerra na Favela da Rocinha começou na madrugada de sexta-feira. 
Numa ação violenta, cerca de 60 bandidos vestidos de preto e usando 
coletes à prova de balas pararam motoristas na Avenida Niemeyer por 
volta de 1h da manhã. A mineira Telma Veloso Pinto, de 38 anos, tentou 
escapar do bloqueio, foi baleada na cabeça e morreu na hora (O Globo, 
11/04/04, p.31). 
 
Limite da violência 
Para acabar com a guerra pelo controle do tráfico na Favela da Rocinha, 
que começou na madrugada da Sexta-feira Santa e já deixou oito mortos, 
o governo do Estado anunciou ontem que vai cercar parte do morro com 
um muro de três metros de altura (O Globo, 12/04/04, p.8). 

 
Cenas de uma guerra anunciada 
São 10 horas da manhã de domingo de Páscoa. Foi uma noite calma para 
os moradores da Gávea e de São Conrado, depois de 48 horas de guerra 
na Favela da Rocinha. A zona nobre do Rio retoma a rotina. Os 
motoristas voltam aos poucos a transitar pela Avenida Niemeyer e pelo 
Túnel Zuzu Angel (O Globo, 13/04/04, p.13). 
 
Agora a guerra é política 
Alvo da guerra que já dura seis dias pelo controle do tráfico na Rocinha, 
a população do Rio assiste a um confronto paralelo: o tiroteio político 
entre as autoridades. Ontem, durante uma reunião, o secretário de 
Segurança, Anthony Garotinho, tentou acuar o governo federal e 
constrangeu o secretário nacional de Segurança, Luiz Fernando Corrêa, 
anunciando estar disposto a aceitar a oferta de envio de tropas das Forças 
Armadas para ajudar no combate a violência (O Globo, 14/04/04, p.14). 
 
Policia mata chefe da Rocinha 
Cem homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM 
mataram na tarde de ontem o traficante Luciano Barbosa da Silva, o 
Lulu, de 26 anos, e seu cúmplice Ronaldo de Araújo Silva, de 27 anos, 
no alto da Favela da Rocinha, num lugar conhecido como Laboriaux. 
Foram 15 minutos de intenso tiroteio (O Globo, 15/04/04, p.11). 
 
“Bonde” de Lulu vai ao cemitério 
O tráfico da Rocinha desceu o morro ontem e desafiou a polícia no 
asfalto. Quinhentas pessoas – inclusive muitos bandidos, segundo 
policiais – foram ao Cemitério São João Batista para o enterro do 
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traficante Luciano Barbosa, o Lulu, que comandava a venda de drogas na 
favela (O Globo, 16/04/04, p.15). 

 
A caçada a Dudu 
A caçada ao traficante Eduíno Eustáquio de Araújo Filho, o Dudu, de 31 
anos, que chefiou a tentativa de invasão da favela da Rocinha na Sexta-
feira Santa, é agora prioridade da polícia do Rio (O Globo, 17/04/04, 
p.15). 
 
Nove pessoas são presas na caçada a Dudu 
Nove pessoas acabaram presas ontem durante a caça ao traficante Eduíno 
Eustáquio de Araújo Filho, o Dudu, de 31 anos, que chefiou a tentativa 
de invasão da Favela da Rocinha na Sexta-feira Santa (O Globo, 
18/04/04, p.22). 

 
O caráter folhetinesco pode ser visto pela fragmentação das seqüências narrativas que 

formam uma série e pela constante repetição das mesmas informações a cada dia. Palavras como 
guerra, violência, tiros e pânico são associadas a eventos ocorridos na favela da Rocinha.  

Se justapuséssemos os títulos das reportagens transcritos acima, teríamos algo como uma 
pequena história contada por tópicos: calvário carioca; a violência na Rocinha; limite da 
violência; cenas de uma guerra anunciada; agora a guerra é política; policia mata chefe da 
Rocinha; bonde de “Lulu” vai ao cemitério; a caçada a Dudu; nove pessoas são presas na caçada 
a Dudu. De certa forma, o que lemos nesses títulos é uma cronologia que poderia estruturar um 
romance ou qualquer outra ficção: o enredo é apresentado (calvário carioca; a violência na 
Rocinha), desenvolvido (limite da violência; cenas de uma guerra anunciada; agora a guerra é 
política; policia mata chefe da Rocinha; bonde de “Lulu” vai ao cemitério; a caçada a Dudu) e 
resolvido (nove pessoas são presas na caçada a Dudu), formando um arco narrativo.  

O desenrolar dos acontecimentos, as ações do governo e da sociedade passam todas pelo 
crivo da rubrica “A guerra do Rio”. As pequenas narrativas são costuradas a esse padrão e 
ganham menos ou mais espaço de acordo com a proximidade do fato principal, que é o conflito 
na Rocinha, com a vida cotidiana do “asfalto”. 
Por outro lado, a expressão é uma metonímia que faz com que a Rocinha seja o símbolo de uma 
guerra do Rio de Janeiro com ele mesmo. Nesse caso, O Globo toma a parte pelo todo e define a 
guerra que ocorreu nas proximidades da Rocinha como sendo a guerra do Rio de Janeiro inteiro. 
Ou, por outro lado, a guerra do Rio contra os perigosos traficantes de droga das favelas. Isso 
implica um maior peso para as notícias, pois passa a dizer respeito a todo e qualquer cidadão. 

Olhando para trás, na história da Imprensa não há como ficar surpreso quando hoje os 
jornais utilizam as técnicas de folhetim em suas narrativas, como atos que beiram a campanhas 
políticas para compartilhar inimigos e medos. O folhetim foi o formato que ajudou a consolidar 
os jornais como meios regulares de informação de massa. Por muito tempo esse formato foi a 
base da notícia, tendo ainda resquícios no jornalismo atual. A imprensa absorveu técnicas 
literárias de narrativa e reciclou-as, assim como recicla a si mesmo ao longo dos anos. 
Uma expressão parecida, decerto quase igual à “A guerra do Rio”, esteve nos jornais cariocas no 
final da década de 1940. O então jornalista Carlos Lacerda publicou uma série de artigos 
dramáticos defendendo a “Batalha do Rio de Janeiro” ou a “Batalha das favelas”. Essas 
expressões circularam em jornais como Correio da Manhã, O Globo, Diário da Noite, Tribuna 
da Imprensa, que representavam, em suas páginas, a favela como “reservatório de germes 



 760

(potencialmente mais perigosos do que uma bomba atômica), trampolins da morte, devido aos 
desabamentos” (Zaluar & Alvito, 2003:14). 

A campanha “A Batalha do Rio” foi uma das inúmeras tentativas do Estado de interferir 
nas favelas não com um ato integrador dessas com a cidade urbanizada, mas com um intuito 
preconceituoso de querer apagar da cartografia carioca aquele espaço estranho, que não era 
condizente com a normalidade e a ordem idealizada. 

A favela, mais do que qualquer outro espaço, representava o papel do inimigo interno. Era 
preciso uma batalha para extirpar o que desde o começo tinha sido o “lixo” da modernização do 
espaço urbano. Não havia a intenção de integrar as “duas cidades”. O próprio Carlos Lacerda 
propunha uma expropriação dos grandes edifícios sem, com isso, conectar os dois lados: 
 

Aqueles que não quiserem fazer um esforço sincero e profundo para 
atender o problema das favelas, assim como aqueles que preferirem 
encará-lo como caso de polícia, têm uma alternativa diante de si: a 
solução revolucionária, [pois os] comunistas (...) oferecem a 
expropriação dos grandes edifícios e a ocupação de todo o edifício como 
solução imediata, redutora e fagueira a quem vive numa tampa de lata 
olhando o crescimento dos arranha-céus (Lacerda apud Zaluar & Alvito, 
2003:14). 

 
Cumprindo o que havia prometido, Carlos Lacerda viria a por em prática, quando eleito 

governador da Guanabara em 1961, uma política de remoção de favelas da Zona Sul carioca. 
Isso demonstra que a questão das favelas foi e é, sobretudo, uma questão política e simbólica, 
gerando conseqüências na geografia e na arquitetura do espaço urbano. 

A “batalha do Rio” tornou-se “a guerra do Rio”. O que muda são as personagens do 
conflito, mas não a geografia, que é sempre diferenciada pela linguagem. “De batalhas faz-se 
guerras” é uma expressão que conota uma acumulação de tempo e, mais do que isso, uma 
contínua situação de conflito que tende a se exacerbar. Desde as batalhas até a guerra, a idéia é 
sempre a mesma: o conflito caminha para um acirramento. Essa idéia de intensificação não 
necessariamente corresponde a uma realidade, mas, sim, a uma contínua alimentação do 
imaginário do medo. São imagens que estão sempre indo em direção a algo maior e mais 
assustador; seguem um crescendo infinito de uma narrativa sem fim. 

Em cinqüenta anos muita coisa mudou, e a favela acabou adquirindo outras conotações no 
imaginário midiático. A partir da década de 1980 e mais intensamente na década 1990, os morros 
cariocas voltaram a ter espaço nos jornais. Dessa vez o problema era mais complexo e tinha 
relação com a violência urbana e com o crime organizado: as favelas tinham sido “eleitas” como 
bases de distribuição de entorpecentes. Até então isso já acontecia desde meados dos anos 1970, 
mas a violência que vinha da favela não era noticiada; talvez devido à rígida censura colocada 
em prática pelo regime militar. Somente quando a tensão entre o morro e o asfalto foi se 
acirrando e invadindo a cena é que a imprensa demonstrou interesse. Os traficantes de drogas 
estavam se armando com artilharia sofisticada e as editorias de cidade dos principais jornais 
cariocas passaram a publicar notícias relacionadas ao tráfico de drogas e à violência sempre 
tendo como cenário a favela. O delineamento dessa nova condição da criminalidade urbana 
ocorreu ao longo dos anos 1990: 
 

Em 1994, armamentos sofisticados vieram incluir-se no rol de 
mercadorias a serem traficadas. Certos grupos de traficantes, sobretudo 
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nas favelas situadas nas proximidades do aeroporto e da zona portuária, 
começaram a  especializar-se na venda de armas aos traficantes de outras 
favelas que queriam proteger-se contra a invasão da polícia e de outros 
grupos rivais. Assim, havendo condições favoráveis, o tráfico de cocaína 
e outras mercadorias aumenta, e, com ele, o envolvimento das  
comunidades em que se acham os traficantes (Leeds, 2003:239). 

 
O livro de Zuenir Ventura, Cidade partida (1994), é fruto dessa conotação que a favela passava a 
ter. Impulsionado pela chacina em Vigário Geral (1993), favela carioca onde foram mortas vinte 
e uma pessoas que não eram relacionadas ao tráfico de drogas, o jornalista vivenciou durante 
nove meses o cotidiano dos moradores dessa comunidade. A conclusão do livro-reportagem é a 
volta ao pensamento bipolar que teve destaque no início do século XX. A cidade partida de 
Zuenir é marcada pela divisão em dois espaços: de um lado o tráfico de drogas exercendo poder, 
através de ameaças, sobre as comunidades que vivem nos morros e, de outro, a cidade sitiada, 
com medo das favelas e se afastando cada vez mais do convívio com os moradores desses locais. 
A batalha contra as favelas voltava à cena nos anos 1990, só que agora pelo viés da política de 
segurança pública. 

Se por um lado as expressões relacionadas às batalhas na cidade estão presentes em tempos 
completamente diferentes e com conotações distintas, por outro o cenário continua o mesmo. A 
favela acabou sendo legitimada pela ação do tempo. Em um século esse espaço já criou sua 
história e, hoje, as políticas de remoção têm cedido lugar às políticas de integração e 
urbanização. Mas a dualidade entre os dois espaços foi exacerbada. A imprensa aponta, hoje, 
para um poder paralelo que estaria assumindo o lugar do Estado nas favelas e na cidade, gerando 
assim, diariamente, um confronto armado entre dois poderes. A cidade estaria mais do que 
partida, estaria dividida e em guerra.  
Tentando superar o dualismo histórico, hoje há um pensamento que vê a cidade mais do que 
partida, mas em estilhaços, um caleidoscópio que não se deixa ler. Totalmente fragmentada e 
desintegrada, a cidade só consegue se reconstruir nos mass-media, através do espetáculo 
(Argullol, 1994:59). É pela narrativa desses meios que ela consegue se ver representada. Eis, 
então, uma questão: se a cidade só consegue se reconstituir através dos meios de comunicação de 
massa, e estes exibem uma cidade em guerra, em que a violência e o terror vêm da favela, como 
no caso  aqui estudado, qual é a imagem desse espaço no imaginário social, senão aquela 
relacionada a medo?  

A conotação da favela ainda é pejorativa e cunhada de violência. Somado a isso, temos a 
imprensa de hoje, que é lastreada pela sociedade do espetáculo, expressão inaugurada por Guy 
Debord. Imprensa essa que faz das imagens e do discurso sedutor o pivô de suas práticas sociais. 
“O caráter ideológico do adjetivo ‘violento’ fica claro quando é utilizado sistematicamente para 
caracterizar o ‘outro’, o que não pertence ao mesmo estado, cidade, raça, etnia, bairro, família, 
grupo, etc” (Zaluar, 2003:212).  
É através do sistemático e cotidiano discurso que conota a violência do tráfico à favela que O 
Globo cumpre o papel de imaginar uma geografia do medo que sustenta uma vitimização e, 
também, conseqüentemente, uma ausência de culpa. De forma notável, na grande maioria dos 
textos analisados as notícias se referiam às conseqüências e não ao próprio acontecimento, 
construindo a vitimização da ordem. Isso pode ser constatado na medida em que temas 
relacionados ao trânsito representaram uma grande parte da massa de reportagens, e os 
moradores da Rocinha, em pior situação que todos os outros, não receberam qualquer menção. 
Além disso, o conflito só ganhou grande cobertura pois transbordou das favelas para o asfalto. 
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Isso demonstra que a amplitude do espaço cedido ao fato depende do local onde o mesmo ocorre.  
Se for dentro da cena - a cidade - os holofotes acesos focam e transmitem o espetáculo. Caso 
contrário, quando na maioria das vezes a obscena (Gomes, 1994:103) - a favela - é o palco, os 
holofotes elegem outras práticas para fornecer o espetáculo de cada dia, deixando tais 
acontecimentos na penumbra. 

 
3. Considerações finais 

O imaginário, em sua incessante produção, é uma esfera em que circulam valores de uma 
sociedade. Por essa razão, podemos considerá-lo uma instituição, se definirmos esta como uma 
representação de valores que devem ser preservados. Não se trata, contudo, de “um organismo 
público ou privado, estabelecido por meio de leis ou estatutos que visa atender a uma 
necessidade de dada sociedade” (Houaiss, 2001), mas, sim, de uma produção de significados que 
circulam de forma dinâmica e que torna possível falar sobre determinado tema. Assim, o 
imaginário tem como base os discursos que são enunciados de diversas maneiras, mas que 
acabam formando, não sem um embate, conjuntos que exprimem valores, costumes e estruturas 
sociais. 
 Por essa tal amplitude do objeto, as formas de abordagem são diversificadas e procuram, 
em geral, dar conta de determinado aspecto desse conflito que permeia a produção de 
significados através dos relatos e narrativas que são produzidos diariamente. Nesse sentido, a 
delimitação, nesse estudo, foi de uma das paixões humanas que mais foram focalizadas em 
função de formulações políticas e sociológicas.  
 Ao procurar entender os significados da violência urbana no Brasil atual, ainda no início 
desta pesquisa, nos deparamos com o que definimos como imaginário do medo. Esse imaginário 
consistia na produção de narrativas que articulavam medo e crimes violentos de uma forma que 
não privilegiava uma mobilização social para enfrentar o problema. O medo não estava 
relacionado à esperança. A estrutura de enunciação da imprensa colocava o medo em estreita 
relação com o pânico, que é sentimento que não consegue ver os seus fundamentos e, por isso, 
tem tendência totalizante: é um sentimento que restringe o pensamento e que acaba fazendo o 
indivíduo agir de forma muito emotiva. 
 O medo, que é um sentimento muito ligado ao desconhecido e ao inexplicável, surge, 
também, através das formas de enunciação que focalizam a ineficiência das instituições de 
repressão, pois esta “ineficiência” está ligada às relações sociais no espaço público. Somos uma 
sociedade em que as circunstâncias tendem a se sobrepor às regras, ou seja, mesmo que exista 
uma norma que reja determinada prática, essa prática é costumeiramente guiada por uma 
“lógica” que está muito ligada ao imaginário social. O problema é que há uma contradição entre 
o imaginário social e as leis na nossa sociedade: eles não se complementam harmoniosamente, 
mas conflitivamente. Na sociedade brasileira, segundo interpretação de Marilena Chauí,   
 

as leis sempre foram armas para preservar privilégios e o melhor 
instrumento para a repressão e a opressão, jamais definindo direitos e 
deveres concretos e compreensíveis para todos. [...] É uma sociedade na 
qual as leis sempre foram consideradas inúteis, inócuas, feitas para ser 
violadas, jamais transformadas ou contestadas; e onde a transgressão 
popular é violentamente reprimida e punida, enquanto a violação pelos 
grandes e poderosos sempre permanece impune. É uma sociedade, 
conseqüentemente, na qual a esfera pública nunca chega a constituir-se 
como pública, definida sempre e imediatamente pelas exigências do 



 763

espaço privado, de sorte que a vontade e o arbítrio são as marcas dos 
governos e das instituições “públicas” (Chauí, 2006:105). 

 
Assim, por essa perspectiva, percebemos que a chamada “ordem”, que estampa a bandeira 

nacional desde o período de maior afirmação do movimento positivista no Brasil, é uma 
encenação que constitui apenas um ideal que é a todo momento vitimizado pelos discursos que 
de forma míope preservam o debate no âmbito policialesco, quando, na verdade, sabemos que 
historicamente essa “integração nacional” nunca foi pacífica. Hoje, o que nos é novo não é a 
“escalada da violência”, mas, sim, o contexto internacional ao qual estamos ligados.  

O tráfico de drogas e de armas não é um problema nacional, mas atravessa o Brasil de 
forma perversa, intensificando as relações sócio-econômicas já tão desiguais. Tratar da violência 
no Brasil somente através de questões penais é uma posição reacionária que é contra qualquer 
iniciativa de democratização social. De acordo com essa perspectiva, é preferível narrar o medo 
exibindo somente os efeitos do cotidiano, do que incentivar qualquer tipo de mudança que vá 
além do aumento da repressão.  

Diante desse quadro, as tragédias de cada dia, quando evocadas pelos textos analisados, 
elaboram uma cidade imaginária, mas, ao mesmo tempo, concreta e palpável. As reportagens são 
sobre lugares que existem e personagens reais, que não são heróis, mas homens comuns, 
ordinários, assim como o leitor. Nestas perspectivas, os relatos jornalísticos que tratam do crime 
violento nas grandes cidades produzem uma simbologia e um vocabulário que constituem um 
imaginário urbano do medo, afetando profundamente as práticas de democratização do espaço 
público.  
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Limites traçados: marginalidade na Madri de Almodóvar 
 

Rafael Nacif de Toledo Piza (UERJ) 
 
  Um pedaço de giz rosa esquadrinha o cimento batido cinza escuro. Números: 1, 2, 3, 4, 5, 
6. No topo da planilha, uma janela para o céu, o paraíso de alguns e o inferno de muitos outros. 
Um diminuto lança o toco de giz que resta e o jogo começa; discreto, silencioso, pleno de sons 
inaudíveis: as células da pele que escamam a cada salto de um pé só, gotículas de suor 
imperceptíveis a olho nu que inundam uma mosca desavisada, lufadas de ar expelidas 
empurrando prótons, elétrons e partículas desconhecidas e desprezadas. Um mapa universal de 
uma brincadeira infantil popular no país do carnaval pode nos ajudar a compreender 
enquadramentos e delimitações da marginalidade na obra inicial do cineasta Pedro Almodóvar. 
Com base nas contribuições de Goffman, Becker e Elias para a Sociologia do Desvio, 
enriquecidas e atualizadas pelas reflexões de Yoshino, o objetivo deste artigo é colocar em 
perspectiva a produção audiovisual do início da carreira do diretor manchego, de forma a 
caracterizar que os filmes "Pepi, Luci e Bom e outras garotas de montão" (1980), "Labirinto de 
Paixões" (1982), "Maus hábitos" (1983) e "O que eu fiz para merecer isto?" (1984) registram seu 
engajamento na dinâmica contracultural corporificada na Madri dos anos 70 e o imaginário da 
época. A "estética do mau gosto" de seus primeiros longas não pode ser dissociada da luta pela 
liberdade democrática pós-Franco. Pensar na cinematografia de Almodóvar a partir do ponto de 
vista da Sociologia do Desvio é refletir sobre as políticas de visibilidade de identidades culturais 
minoritárias na tela e no espaço urbano. Como uma criança que desenha num piso qualquer, 
repetindo uma tradição ensinada e transmitida de geração para geração, Almodóvar ilumina uma 
Madri sombreada pela censura ditatorial franquista, agarrando a mão-livre da criança autoritária 
e redesenhando uma amarelinha cujos quadros, mesmo limitados, tornam visíveis o que a mão-
livre não desenhou, por condicionamento, hábito, constricção, perversão ou censura. Nunca ter 
estado em algum lugar não impede alguém de estudá-lo. Certamente, oferece limitações e 
enviesamentos. Voltamos aos quadros do jogo de amarelinha: eles sempre estarão lá, são parte 
do jogo e sem os quadros a amarelinha como jogo não existe. No cinema, o quadro é a tela. Na 
cidade, o limite é o espaço. No âmbito do imaginário, no entanto, as hibridações tendem ao 
infinito. 
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Almodóvar dá voz aos marginais, confere-lhes protagonismo. Como personagens 
(re)inseridos no sistema cinematográfico de produção simbólica, eles podem enunciar a si 
mesmos, partindo de uma determinada estetização da marginalidade. Almodóvar deixa que os 
sem tela invadam o cinema confortável, como que de alguma maneira, sabendo que estes 
fantasmas de luz vão voltar ao mundo físico e recontaminar a vida material de si mesmos. A tela 
de Almodóvar, propositalmente, é fora de esquadro, porque sua vivência como artista e como 
produtor de símbolos partiu deste ponto de vista. Almodóvar filma o espaço fora da tela ou traz 
para dentro da tela de cinema o espaço da vida que antes vivia fora dela. Assim ele, mesmo sem 
querer, devolve ao mundo a potência de marginalidade da contracultura madrilenha dos anos 70, 
filha da contracultura de outros tempos, alimentando um processo de reinvenção constante da 
sociedade. A tela molecular que separa espectador de imagem no cinema é infiltrada pela 
liqüefação dos papéis sociais na contemporaneidade. Almodóvar representa, com especial 
atenção, a questão da marginalidade e gera conseqüências sócio-políticas. 

Quando os irmãos Lumière inventaram o cinema, vivia-se um período de fim de século, 
marcado pelo surgimento vertiginoso de inovações tecnológicas e da intensificação da 
industrialização. Era necessário expandir os mercados consumidores. As novas soluções 
científicas e tecnológicas demandavam novos comportamentos e atitudes. A circulação das 
mercadorias se apropriou rapidamente destes novos dispositivos. Em “O cinema e a invenção da 
vida moderna”, vários autores discorrem sobre o desenvolvimento das estratégias de 
comunicação na modernidade, partindo das necessidades comerciais como precursoras da 
propaganda, importante influência para o cinema desde o seu surgimento no final do século XIX. 
Ismail Xavier comenta a respeito do livro: “O lema aqui é “historicizar”.” (CHARNEY e 
SCHWARTZ (org.), 2004, p. 11). 
Kracauer observou que a cultura de massa, típica da modernidade, proporcionou ao público 
espectador uma forma de compreender suas condições de vida, e, desta forma, assumir a 
possibilidade de auto-reflexão (no mínimo) ou, mais ainda, de consciência emancipatória. Mas, 
isto, entre as décadas de 20 e 30, assim como Benjamin (CHARNEY e SCHWARTZ (org.), 
2004, p. 20). Como poderíamos ratificar que Almodóvar estimula essa capacidade de auto-
reflexão e emancipação pela representação da marginalidade em seus filmes no início dos anos 
80, na Espanha da transição? Ou, de outra maneira, poderíamos pensar que sua integração 
paulatina ao circuito internacional de filmes cult ou independentes representa a perda do 
potencial crítico de sua produção cinematográfica? A chave do problema então é historicizar e 
relativizar a abordagem das representações da marginalidade nos filmes de Almodóvar. Ao 
analisar a visão de Jameson sobre a oposição cultura erudita X cultura de massa, Prof. Ricardo 
Ferreira Freitas, da UERJ, explica: 

 
 

[...] não se pode mais idealizar uma separação radical entre "cultura de 
elite" e "cultura de massa" como bem notam diversos pensadores 
contemporâneos, dos quais destacamos o pensamento de Fredric Jameson 
quando estuda as relações entre o cinema e a pós-modernidade. Para o 
sociólogo americano, um importante crítico marxista de cultura dos 
EUA, é preciso repensar a oposição "cultura de elite/cultura de massa", já 
que toda produção social pode ser entendida como cultura, sobretudo 
quando esse processo acontece essencialmente por meio de conjuntos de 
redes de imagens. Tal abordagem pede que vejamos "culturas de massa" 
e "de elite" como um fenômeno dialético, sobretudo se pensarmos a pós-
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modernidade como a mais completa tradução do capitalismo já vista, 
dada a ilusão de se viver qualquer situação via consumo. Nesse contexto, 
Jameson defende que quase todos os valores urbanos são mediados pela 
cultura de massa, inclusive as representações políticas e ideológicas. 
Assim, as obras de cultura de massa deveriam oferecer uma semente 
genuína de conteúdo como recompensa ao público sempre prestes a ser 
tão manipulado (Jameson, 1992, p. 9/14) (FREITAS, 2005, pp. 125-137) 

 
Parece-nos que a produção cinematográfica de Almodóvar se inscreve, então, no âmbito do 
cinema cult, inicialmente, assumindo contornos mais críticos e, conforme se incorpora ao 
mercado internacional, ao longo do anos 80 e 90, tem seu caráter contestatório reduzido, 
culminando com a conquista do Oscar de melhor filme estrangeiro para “Tudo sobre minha mãe” 
em 2000.  
 
Goffman, Becker, Elias e Yoshino: reflexões sobre marginalidade 
 
Em “Stigma – notes on the management of spoiled identity”, Erving Goffman estuda a situação 
do indivíduo desprovido de total aceitação social. É precisamente essa aceitação que os 
personagens de Almodóvar, freqüentemente, desprezam. A palavra estigma surgiu na Grécia da 
Antigüidade e nomeava sinais corporais que expunham algo ruim sobre o status de algúem. 
(GOFFMAN, 1963, pp. 2-5). A principal dificuldade de pessoas estigmatizadas é a aceitação, 
nomeada pela Sociologia contemporânea como inclusão. Quando a falha de alguém é perceptível 
durante o contato social, ela sentirá que sua presença é indesejável. Os personagens de 
Almodóvar parecem não se sentir vitimizados pelos estigmas que carregam. Eles os 
potencializam como armas contraculturais. A pessoa estigmatizada, diz Goffman, vacila entre 
covardia e coragem, o que torna a comunicação interpessoal desgastante. (GOFFMAN, 1963, 
pp.16-18) O autor observa que existe uma diferença entre a identidade virtual e a identidade real 
de cada sujeito. Essa discrepância, quando conhecida, pode destruir a identidade social do 
indivíduo. Os marginais de Almodóvar não se importam com a destruição de suas identidades 
sociais, contanto que eles obtenham o que desejam ardentemente, seja recuperar um amor do 
passado, seja esconder uma vida dupla (GOFFMAN, 1963, p. 19). Em muitos casos onde a 
estigmatização do indivíduo está relacionada com sua admissão à cadeia, ao sanatório, ou ao 
orfanato, muito do que ele aprende sobre seu estigma será transmitido durante o contato com 
aqueles que se tornarão seus colegas. Surgirão ciclos de filiação por meio dos quais ele 
aproveitará oportunidades para participar no grupo ou irá rejeitá-las após tê-las aceito. A maneira 
como o estigmatizado lida com as informalidades e as formalidades do grupo se torna central no 
seu processo de socialização. O estigma é então algo que se define nas relações sociais, no curso 
delas. Um indivíduo isolado não pode ser estigmatizado nunca, porque ele não vive em 
sociedade. O eremita nunca vai ser sujeito de estigmatização. Apenas aquele que participa da 
vida social pode sofrer com o estigma, porque ele se desenvolve por contraste diante da 
aplicação bem sucedida da norma pelos outros membros do grupo (GOFFMAN, 1963, p. 38).  
Em “Outsiders – studies in the sociology of deviance”, Howard Becker, sociólogo norte-
americano, estuda como se opera o processo de marginalização na sociedade. Inicialmente, ele 
afirma que todos os grupos sociais constroem regras e tendem a aplicá-las em determinadas 
circustâncias. Becker explica-nos, no entanto, que a pessoa rotulada como outsider pode ter uma 
visão diferente do assunto. Ela pode não aceitar a regra sob a qual está sendo julgada e pode não 
ver aqueles que a julgam como competentes para fazê-lo. Surge, portanto, um segundo sentido 
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do termo que seria: aquele que quebra as regras pode ver seus julgadores como outsiders. Aqui 
se pode observar a preocupação de Becker em visualizar no sistema de promoção social uma via 
de mão dupla. O outsider/marginal também tem uma ideologia que justifica o seu estilo de vida. 
Goffman trabalha com esta noção ao afirmar que os estigmatizados muitas vezes se percebem 
como pessoas mais livres e felizes que os “normais”. Almodóvar retrata muito bem em seus 
filmes essas ideologias, como veremos mais adiante. Em “Outsiders”, Becker quer clarificar o 
processo ocorrido entre as situações de quebra e afirmação das regras. (BECKER, 1963, p. 2) O 
outsider, então, é aquele sobre quem o rótulo foi aplicado com sucesso494. A visão de Becker, 
neste ponto, se coaduna à visão de Goffman quando este último destaca ser o estigma uma 
questão de perspectiva. Para aplicar o rótulo com sucesso, para estigmatizar, é preciso não 
apenas conceituar as normas cuja infração constitui desvio, como também aplicá-las. Isto 
significa: tornar visível o estigma, publicizá-lo, difundí-lo, comunicá-lo socialmente. O outsider, 
para constituir-se como tal, deverá ter seu símbolo de inferioridade à mostra. O processo de 
comunicação, neste caso, é fundamental. Como afirma Goffman, se o grupo não tem 
conhecimento do estigma não poderá aplicar a regra de exclusão sobre o outsider e ele poderá 
facilmente participar das atividades do grupo, mesmo sabendo, em seu íntimo, que poderá ser 
descoberto a qualquer momento. Aqueles que estigmatizam o fazem partindo de um ponto de 
vista. Um determinado comportamento só é desviante quando as pessoas assim o rotulam.  
Os termos establishment e established são usados no inglês para nomear grupos ou indivíduos 
que ocupam posições de poder. Os chamados estabelecidos se autopercebem e são reconhecidos 
como modelo moral para os outros. Já os outsiders constituem um grupo heterogêneo de pessoas 
que se unem por laços sociais de menor intensidade. Como observa Neiburg, os outsiders 
existem no plural por não constituírem um determinado grupo social. O par estabelecidos-
outsiders esclarece o funcionamento das relações de poder na sociedade. (ELIAS, 1994, p. 7) 
Elias iniciou a pesquisa para escrever “Estabelecidos e outsiders” motivado pelo elevado índice 
de delinqüência observado por moradores de um dos bairros da região ficticiamente chamada de 
Winston Parva. Com o passar dos anos, a área considerada mais nobre do local passou a ter os 
mesmos índices de delinqüência que o outro bairro estigmatizado. No entanto, a imagem que os 
bairros mais antigos tinham da região mais recente permanecia estigmatizada. (ELIAS, 1994, p. 
15). O autor explica que, com freqüência, membros de grupos com maior poder representam a si 
mesmos como humanamente superiores. Em geral, grupos mais poderosos vêem-se como 
pessoas melhores, que compartilham de uma virtude específica. Em Winston Parva, o grupo 
estabelecido atribuía características humanas superiores a seus membros, excluindo do convívio 
não-profissional os membros do outro grupo. O controle desse processo se dava por meio de 
fofocas elogiosas e da ameaça de fofocas depreciativas. Elias acrescenta um elemento 
fundamental para o entendimento do processo de estigmatização: a fofoca. (ELIAS, 1994, p. 20) 
Nem Goffman, nem Becker utilizam o termo, embora se refiram ao processo de visiblidade 
pública da característica desabonadora. Os estabelecidos atribuem ao conjunto do grupo outsider 
as piores características de sua pior parte. A possibilidade de um grupo lançar sobre o outro um 
rótulo de inferioridade humana e destacá-lo é resultado de uma sociodinâmica. A abordagem 
mais comum ao falar-se de estigmatização social é aquela que a configura como um desapreço 
acentuado por outras pessoas como indivíduos. Conceitua-se esse tipo de observação como 
preconceito. Elias chama atenção, no entanto, para a diferença entre a estigmatização grupal e o 
preconceito individual e afirma ser necessário relacioná-los. Neste ponto ele demonstra que para 
configurar a exclusão é necessário basear a análise da situação na interdependência dos grupos e 
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não nas qualidades individuais das pessoas envolvidas. O estigma imposto pelo grupo mais 
poderoso tende a contaminar a auto-imagem do outro grupo, enfraquecendo-o e o desarmando. 
Quando a capacidade de estigmatizar diminui ou se inverte, os antigos outsiders tendem a 
retaliar. Há uma complementaridade entre carisma grupal e desonra grupal. Os estabelecidos 
perpetuam o tabu contra um contato mais estreito com os outsiders, de geração para geração. 
Participar na superioridade de um grupo é uma recompensa por submeter-se às suas regras. Cada 
indivíduo deve pagar este preço seguindo padrões de controle dos afetos. Em casos extremos, em 
que as diferenças de poder são muito grandes, os outsiders são vistos como sujos e quase 
inumanos. Para Elias, “dê-se ao grupo uma reputação ruim e é capaz que ele corresponda a essa 
expectativa.” O grupo estabelecido não reconhece o estigma como uma construção da exclusão 
gerada pelas relações de poder na luta pela sobrevivência (ELIAS, 1994, p. 30-33). 
Em “Covering”, Kenji Yoshino relaciona sua experiência como descendente de japoneses 
radicado nos EUA ao disfarce de identidade (que ele chama de covering) como um recurso 
comumente utilizado na sociedade norte-americana para que indivíduos considerados diferentes 
consigam algum nível de inserção social. Embora reconheçamos que a sóciodinâmica nos EUA 
possui peculiaridades relativas ao seu processo histórico, não podemos deixar de observar que lá 
também há disputas de grupos pela sobrevivência, o que significa lutas por poder e, portanto, o 
estabelecimento de regras que legitimam estes grupos, fazendo com que aqueles que não sigam 
as regras sejam estigmatizados como outsiders. A sociologia do desvio, então, tem reverberações 
hoje e não poderia deixar de ter nos anos 80, quando Almodóvar produziu os filmes que serão 
analisados com base nas teorias estudadas anteriormente. Embora existam autores que 
caracterizem a pós-modernidade em função de uma transitividade das identidades nos fluxos 
informacionais contemporâneos, não nos parece que essa transitividade tenha eliminado a 
necessidade de associação do homem em grupos, um aspecto universal, assim como a criação de 
regras que legitimam esses grupos e, portanto, a possibilidade de uma perspectiva contrária ao 
normativo caracterizar a marginalidade. 
  
A Madri na tela almodovariana 
 
Claramente inspiradas pelas cultura e contracultura norte-americanas, Madri e Barcelona 
tornaram-se, ainda durante o regime franquista, centros de uma produção cultural altamente 
criativa expressa não só em filmes, como também em histórias em quadrinhos, moda e um 
determinado estilo de vida muito semelhante àquele cultuado ao redor de Andy Warhol em Nova 
Iorque. Não é à toa que Almodóvar constumava ser apresentado em reuniões e jantares como o 
Warhol espanhol. (STRAUSS, 2006, p. 1) Assumidamente influenciado por cineastas tão 
diversos quanto John Waters, Pier Paolo Pasolini, Cecil B. De Mille, Frank Tashlin, Blake 
Edwards, Billy Wilder, Stanley Donen, Visconti, Antonioni, Otto Preminger, Lubitsch, Preston 
Surges, Mitchell Leisen, Bergman e Alfred Hitchcock, entre outros, Almodóvar construiu sua 
carreira informado por diversos gêneros cinematográficos: screwball comedies, thrillers, épicos, 
filmes do neo-realismo italiano e da nouvelle vague francesa, películas do expressionismo 
alemão, filmes noir e melodramas. A falta de uma qualificação profissional específica na área de 
cinema foi certamente compensada pelo ávido consumo de filmes das mais variadas 
procedências. (STRAUSS, 2006, pp. 2-3) O cineasta aprendeu, desde criança, que havia algo de 
“errado” com ele pela forma como o tratavam. Nas relações sociais que estabeleceu, mesmo em 
sua família, lançaram-lhe olhares de reprovação. Almodóvar não fazia idéia do que reprovavam 
nele. Apenas sabia que isso o deixava extremamente isolado, ao ponto de ser hostilizado quando 
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comentava sobre A fonte da donzela de Bergman, aos dez anos, com os amiguinhos da escola. 
(STRAUSS, 2006, p. 5)  
 Entre fins dos anos 70 e início da década de 80, Madri presenciou o surgimento de um 
movimento contracultural juvenil chamado “La movida madrileña”. Tratava-se de uma reação ao 
Movimiento franquista. O título também pode ter sido criado a partir de uma referência ao uso de 
drogas: fazer uma movida, segundo Javier Escudero (citado por D’Lugo), significava comprar 
drogas. O rompimento com as tradições culturais da Espanha totalitária de Franco envolveu os 
artistas no que D’Lugo explica ser o pasotismo, espécie de estilo pautado pela indiferença, 
letargia e despolitização. Almodóvar explica: 
 

There existed a very independent playfulness. You did things because it 
was fun to do them. In a certain respect, frivolity became a political 
position in order to pose a way of life that absolutely rejected boredom. 
The apoliticism of those years was a very healthy response to all the 
disastrous political activity that had achieved nothing. (qtd. In Gallero 
219). 495(D’LUGO, 2006, p. 18) 

  
A transição de regimes autoritários para a democracia, em geral, é precedida por uma 

espécie de produção cultural que anuncia os anseios de liberdade de expressão. Essa produção 
pode ser categorizada como contracultura e, de maneira alguma, fica restrita aos movimentos 
artísticos ligados à esquerda pós-68. Ken Goffman e Dan Joy nos mostram que o conceito de 
contracultura aplica-se a diversos períodos históricos distintos, desde a Grécia Antiga até os dias 
atuais: 
 

A contracultura é “ruptura” por definição, mas também é uma espécie de 
tradição. É a tradição de romper com a tradição, ou de atravessar as 
tradições do presente de modo a abrir uma janela para aquela dimensão 
mais profunda da possibilidade humana que é a fonte perene do 
verdadeiramente novo — e verdadeiramente grandioso — na expressão e 
no esforço humano. Dessa forma, a contracultura pode ser uma tradição 
que ataca e dá início a quase todas as outras tradições. (SIRIUS, 2007, p. 
13). 

 
Os autores listam aspectos que definem a contracultura: 

 
- as contraculturas afirmam a precedência da individualidade acima de convenções sociais e 
restrições governamentais; 
- as contraculturas desafiam o autoritarismo de forma óbvia, mas também sutilmente; 
- as contraculturas defendem mudanças individuais e sociais. (SIRIUS, 2007, p. 50) 
 
Pedro Almodóvar migra da Espanha rural para uma das mais importantes metrópoles do mundo, 
Madri, e é lá, em plena década de 70, quando o regime político autoritário de mais de 30 anos no 

                                            
495 Existia uma diversão independente. Você fazia coisas porque era divertido fazê-las. De certa maneira, a 

frivolidade tornou-se uma posição política de forma a impor um estilo de vida que rejeitava o tédio com veemência. 
A alienação daqueles anos foi uma resposta muito saudável a toda a desastrosa atividade política que não conquistou 
nada. (tradução nossa) 
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país começa e ceder espaço à ordem democrática, que ele se junta a outros artistas. Inspirados 
por ícones da comunicação de massa, freqüentemente citados em seus filmes, no movimento 
punk inglês e na Pop Art capitaneada por Warhol em Nova Iorque, Almodóvar reconfigura a 
cinematografia espanhola documentando a ansiedade da juventude madrilenha por novos estilos 
de vida que os permitam ser mais autênticos e livres. Informado por Hollywood e pelo cinema de 
autor europeu, combinando camp, kitsch e a cultura de la pluma, o diretor de cinema parte de 
uma realidade estigmatizada como marginal. 
Comentando o clima que pairava sobre a Espanha em 15 de junho de 1977, quando da realização 
das primeiras eleições gerais no pais, após longuíssima ditadura, o historiador e cineclubista 
Marti i Rom destacou que, dado o grau de “agitação e conscientização” generalizada, a sensação 
que se tinha era de que, finalmente, a política e a cultura haviam abandonado as catacumbas, 
saindo das “cloacas (e prisões) às quais o franquismo as havia confinado” para “inundar o 
espaço público” (MARTI i ROM, 1983: 141). Independente do fato de que essas eleições dariam 
vitória, com 34% dos votos, aos “herdeiros” de Franco, disfarçados agora sob o manto da UCD 
(Unión de Centro Democrático), a Espanha se fazia festa. Franco estava morto e seu famigerado 
regime definhava a olhos vistos. Neste mesmo período, Almodóvar trabalhava sobre o roteiro 
daquele que seria seu primeiro filme comercial,  Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas del Montón 
(1980). (SILVA in CAÑIZAL (org.), 1996, p. 54) 
Na abertura de ”Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão” (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón, 1980), um travelling parte da janela da protagonista, mostrando pés de maconha 
plantados em vasos caseiros e expostos ao sol na sacada de um apartamento. Pepi (Carmem 
Maura) folheia um álbum de figurinhas adesivas do filme Superman. Um homem (Félix Rotaeta) 
toca a campainha e bate fortemente na porta. Pepi abre e ele se identifica como policial. Ao 
ameaçá-la pelo cultivo de mudas de maconha, Pepi resolve oferecer sua genitália para que ele se 
satisfaça oralmente. O policial aceita o convite e acaba tirando a virgindade de Pepi. Ela grita. 
Surge um letreiro: “Pepi está sedenta de vingança!”. E a narrativa do filme se desenvolve a partir 
daí. 
 Para D’Lugo, o primeiro filme de Almodóvar representa a tensão política do processo de 
transição democrática. O diretor espanhol investia contra o cinema de autor da Espanha dos anos 
70, reduzindo a memória do regime franquista a situações altamente paródicas como o episódio 
das “Ereções Gerais”. (D’LUGO, 2006, p. 24) Acevedo-Muñoz reconhece no primeiro filme de 
Almodóvar todas as referências que fundamentarão seu trabalho futuro. A inspiração mais óbvia 
é a cultura jovem britânica dos anos 60 e 70, em especial o movimento punk. O filme revela os 
interesses da nova juventude madrilenha em moda, música, drogas e álcool. (ACEVEDO-
MUÑOZ, 2007, p. 8) Para o autor, desde os créditos de abertura que são desenhados a mão, 
Almodóvar representa uma espécie de estética do mau gosto. Diz ele: “Almodóvar’s characters 
and dramatic situations are introduced as caricatures: exaggerating features, narrative 
plausibility and emphasizing marginality.”496 (ACEVEDO-MUÑOZ, 2007, p. 9 – grifo nosso) 
Para Cañizal, Almodóvar se utiliza da auto-referencialidade no tratamento que dá à poética da 
família. O autor demonstra que o diretor se destaca em relação a outros realizadores do cinema 
espanhol de início dos anos 80, cujas abordagens do tema família ficaram datadas. Cañizal 
reconhece a circulação de novos “tipos” urbanos por Madri como um aspecto importante a ser 
destacado como ponto de referência do filme. (CAÑIZAL, 1996, p. 32). Ao observarmos, com 
mais atenção, as protagonistas do filme, podemos destacar algumas de suas características em 

                                            
496 Os personagens e situações dramáticas de Almodóvar são apresentados como caricaturas: aspectos 

exagerados, plausibilidade narrativa e ênfase na marginalidade. (tradução nossa) 
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relação à visão de marginalidade trabalhada por Goffman, Becker, Elias e Yoshino. Neste 
primeiro longa-metragem, Almodóvar posiciona, no centro da narrativa, três mulheres, cada uma 
delas simbolizando uma concepção de feminilidade possível no início da década de 80 na 
Espanha da transição. Ao dar voz a estas mulheres, o diretor já opera um deslocamento no 
discurso hegemônico do cinema espanhol do período. No conjunto de filmes que D’Lugo reúne 
sob a alcunha de exemplares da “estética do mau gosto”, Almodóvar lança aos espectadores a 
sua interpretação do que representa o processo de democratização na Espanha. A cena que 
melhor representa este momento é a seqüência do estupro que inicia o filme (ele utilizará cenas 
de violação em diversos longas, como “Matador”, “Kika”, “De salto alto” entre outros). A 
sociedade de consumo e as facilidades das novas tecnologias de informação e comunicação 
penetram a alma feminina e liberam nas protagonistas o desejo de realizarem tudo aquilo que não 
puderam fazer enquanto tiveram que se submeter ao jugo patriarcal. A ordem do pai é substituída 
agora pela ordem do capital. As novas mulheres estão dispostas a pagar o preço, ou pelo menos 
tentar se adequar a nova realidade. Almodóvar nos mostrará, mais tarde, em “O que eu fiz para 
merecer isto?”, o preço pago por esta liberdade conquistada a duras penas. 
 Em “Labirinto de Paixões” (Laberinto de Pasiones, 1982), a seqüência de abertura 
mostra um grande flea market em Madri, chamado Rastro. Uma panorâmica aérea registra a 
multidão no fluxo urbano. Sexilia (Cecilia Roth, curiosamente ganhou um nome de personagem 
similiar a seu nome real), a protagonista do filme, passeia como uma flanêuse pelo mercado. 
Corta para uma sugestiva cena de um varal de óculos escuros com lentes espelhadas. Nestas 
lentes, vemos o reflexo de um homem experimentando diversos modelos. Podemos considerar 
essa cena uma metáfora da importância de diferentes pontos de vista em Almodóvar. Close ups 
de Sexilia com expressão de desejo são intercalados com tomadas de quadris masculinos com 
calças justas. O corpo do homem surge como objeto de desejo sexual de maneira explícita. A 
tradicional visão masculina do corpo da mulher é transportada para o olhar de Sexilia. A visão do 
homem pela visão da mulher. Visão frontal e traseira. Sob o letreiro que anuncia o título do 
filme, vemos o protagonista, aquele homem que vimos refletido nas lentes dos óculos no flea 
market. O olhar do homem se confunde com o olhar da mulher. Desejo de homem e desejo de 
mulher são equiparados por meio do olhar. Permanece a inserção de takes de quadris masculinos. 
Provavelmente, o homem é gay. Almodóvar narra as aventuras de Sexilia e Riza Niro pela Madri 
contracultural. 
 Muñoz interpreta “Labirinto” como uma crônica da Madri onde eclodiu a movida, o 
movimento de vanguarda com acentos pop e punk ocorrido durante o período de transição para a 
democracia. Para o autor, a caricatura da psicanálise é um aspecto fundamental para o 
entendimento deste filme em particular, em concordância com D’Lugo. (ACEVEDO-MUÑOZ, 
2007, pp. 26-27) Os temas de maior destaque na produção são: crise de identidade, trauma 
sexual, incesto e abuso patriarcal. O filme não exclui, entretanto, comentários políticos quando a 
personagem Queti fala que qualquer um com o tempo, se acostuma a tudo. Muñoz identifica essa 
fala como uma referência ao regime franquista. Ao contrário do que o próprio Almodóvar 
comenta em entrevistas a Strauss, Franco está presente em seus filmes iniciais. As “Ereções 
Gerais”, fragmento que deu origem a “Pepi...”, são uma paródia ao processo político espanhol. 
Parece-nos que o próprio diretor subestima a potencialidade ideológica de sua produção. 
 Em “Maus hábitos”, uma panorâmica áerea estática de Madri em exposição 
superacelerada (como em Koianisqatsi) mostra o amanhecer da cidade. A protagonista caminha 
pela rua. Almodóvar começa um plano filmando uma janela onde se vê uma festa num 
apartamento. O namorado da protagonista é viciado em heroína e aguardava o retorno da 
namorada com a droga. Eles discutem e ela ameaça abandoná-lo dizendo que ele tem cara de 
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louco. Pega o diário dele e pergunta se escreveu novamente sobre ela. A mulher se dirige ao 
banheiro depois de levar outro fora do namorado. Ela se olha num espelho que tem três faces e 
repete para si mesma: “Largue ele.” Ouve um estrondo. Corre para a sala e encontra o namorado 
morto por overdose. Apressa-se em abandonar o local e leva o diário dele. O filme narra as 
aventuras de Yolanda e um grupo de freiras marginais para sobreviver ao claustro. À primeira 
vista, as referências mais evidentes contidas em “Maus Hábitos” apontam para influências de 
cineastas como Pasolini e Buñuel que trataram o tema “religião” com alto potencial crítico. Para 
D’Lugo, Almodóvar realiza com “Maus Hábitos” seu primeiro melodrama com base na 
experiência da nova mulher espanhola que enfrenta a transição para a democracia lutando pela 
sobrevivência e se auto-descobrindo na cidade enquanto o país enfrenta uma grave crise 
econômica e sócio-cultural provocada por migrações internas. Para o crítico e pesquisador, o 
diretor espanhol representa a cidade de Madri como espaço de liberação da tirania sexual e dos 
códigos sociais do patriarcado, em vez de fonte de destruição da família. (D’LUGO, 2006, p. 31) 
Trata-se de um ponto polêmico. Como afirmam Acevedo-Muñoz e Cañizal, Almodóvar passa a 
representar a partir deste filme, além da ansiedade da sociedade espanhola pelas conseqüências 
positivas da ordem democrática, uma certa nostalgia pelo interior do país, fazendo uma clara 
referência a suas raízes rurais e ao processo migratório intenso que ocorreu no período de 
transição. O potencial retorno à Albacete parece ser uma solução razoável para a zoófila Irmã 
Perdida, que acompanha o exército de noviças e freiras seguidoras da Madre Geral. A cena final 
mostra o grupo de freiras se retirando do convento das Redentoras Humilhadas como uma 
infantaria fascista. Inclusive a expressão corporal do conjunto e o som de marcha enfatizam essa 
interpretação. Se Almodóvar julga a cidade esse espaço de liberação, porque neste período 
classificado por Acevedo-Muñoz como o da fase da “estética do mau gosto”, o diretor representa 
nas duas obras mais tardias, “Maus hábitos” e “O que eu fiz para merecer isto?”, a nostalgia da 
província, uma província que ele mesmo descreveu como um espaço onde começou sua carreira 
outsider pelos olhares que lançaram sobre ele? 
 “O que eu fiz para merecer isto?” (1984) começa com um travelling panorâmico sobre 
uma praça onde uma equipe de cinema grava um filme. Esta cena remete à seqüência de abertura 
de “Le Mepris” de Godard. Passa pela equipe a protagonista, Gloria (Carmen Maura), que entra 
num prédio. Corta para cenas de treinamento de luta marcial alternados com letreiros com os 
nomes dos atores. A faxineira da academia é convidada para transar no chuveiro com um dos 
lutadores. Almodóvar repete planos de “Psicose”, de Hitchcock. O lutador é impotente e a 
relação não é consumada. Completamente encharcada, ao som de uma canção em alemão, ela 
simula uma luta com o bastão oriental usado no treino pelos lutadores da academia. Almodóvar 
conta as desventuras de Glória, dona de casa à beira de um ataque de nervos. Segundo ele 
mesmo, a incorporação que fez de Godard, Hitchcock e Williams ao roteiro enriquecem a sua 
obra e tornam-se parte indissocíavel dela. (STRAUSS, 2006, p. 45) Almodóvar, pela primeira 
vez, faz um filme de crítica à sociedade do consumo. Ele alcança este objetivo reificando Glória 
na seqüência em que vemos o olhar da câmera, suturado ao olhar do espectador, o nosso olhar, 
ao ponto de vista dos objetos de consumo que ela admira nas vitrines. Esta foi a maneira que o 
diretor espanhol encontrou para expressar o nível de solidão e abandono da protagonista. Ela se 
relaciona com produtos, mercadorias, utensílios e equipamentos domésticos. Ele afirma: 
“They’re the sole witnesses to her pain, her solitude and her anxieties. […] I’m very interested 
by this aspect of advertising: the value it gives to objects and the way it turns them into 
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characters.”497 (STRAUSS, 2006, p. 47) Nesta mesma entrevista, o diretor reconhece que 
seus filmes são produtos e que respeita as leis do mercado, inclusive usando estratégias de 
publicidade e promoção. Ele também admite, no entanto, que se sente contraditório ao fazê-lo. 
(STRAUSS, 2006, p. 48) 

D’Lugo vê como um dos temas principais deste filme a migração. O bloco de 
apartamentos filmado localiza-se no ápice da auto-estrada M-30, um caminho percorrido muitas 
vezes pelo próprio Almodóvar, quando ele trabalhava na companhia telefônica logo depois que 
chegou a Madri. (D’LUGO, 2006, p. 40). Para Muñoz, “O que eu fiz para merecer isto?” é o 
filme mais introspectivo do diretor espanhol. Ele o reconhece como a primeira obra-prima de 
Almodóvar, pois ele consegue integrar comédia e melodrama ao retratar a luta da classe 
trabalhadora por um espaço na sociedade, enfrentando as dificuldades econômicas entremeadas 
por frustrações sexuais e crises de identidade. O autor reconhece que a crise de identidade, no 
caso, é retomada a partir do perfil da Irmã Rata de Beco de “Maus Hábitos”. O tema também 
está presente em seu filme anterior, “Labirinto de Paixões”. Almodóvar vai reintroduzí-lo, 
posteriormente, em “De salto alto” e “A flor do meu segredo”. (ACEVEDO-MUÑOZ, 2007, pp. 
49-50) No filme, o diretor comenta o resultado da luta democrática na Espanha: a Madri 
governada pelo Partido Socialista enfrenta crises econômicas e sociais. A família tradicional 
representada por Almodóvar em “O que eu fiz para mercer isto?” está destruída, fragmentada, 
oprimida, despedaçada. Seus membros buscam reconfigurar seus papéis na família e na 
sociedade. E este é um processo traumático. O passado vinculado à presença de uma figura 
patriarcal e autoritária, explica Muñoz, parece ser a única coisa que os membros desta unidade 
familiar compartilham de fato. (ACEVEDO-MUÑOZ, 2007, p. 52) Muñoz comenta sobre a 
ironia do final da trama. O homem que ocupa o lugar do pai falecido ao lado da mãe é seu filho 
mais novo, prostituído e homossexual. Assim como Cañizal, Muñoz identifica aqui a tentativa de 
Almodóvar de representar uma reconfiguração da família na Espanha da transição democrática. 
Robert Stam, citado por Silva, destaca que “o carnaval é o locus privilegiado da inversão, onde 
os marginalizados apropriam-se do centro simbólico, numa espécie de explosão de alteridade.” 
(STAM, 1992: 14) (SILVA in CAÑIZAL (org.), 1996, p. 57 – grifo nosso). Como vimos no 
decorrer deste trabalho, os quatro filmes iniciais de Almodóvar, nos anos 80, representam 
contribuições fundamentais para compreendermos como o cinema espanhol se apropriou da 
figura do marginal para criar um discurso de legitimidade da contracultura madrilenha. 
Assumindo, como Goffman, Becker e Elias, que a marginalidade não é uma qualidade do 
indivíduo, mas uma construção social desenvolvida no decorrer do processo de socialização, e 
que depende daqueles que determinam as normas a partir das quais o outro é julgado, podemos 
concluir que Almodóvar retrata em “Pepi, Luci e Bom...”, “Labirinto de Paixões”, “Maus 
Hábitos” e “O que eu fiz para merecer isto?” a marginalidade que vivenciou no período de 
resistência cultural na Espanha de Franco. Nos dois primeiros filmes, observamos uma espécie 
de celebração das liberdades democráticas conquistadas pelo povo espanhol. Os protagonistas 
nos mostram isto: Pepi, Luci e Bom; Sexilia e Riza são personagens que representam a 
transitividade do processo político na Espanha da época. Em ambos os filmes, vemos as ruas do 
país povoadas por pessoas que ciculam livremente, independente de raça, gênero, orientação 
sexual etc. Já em “Maus hábitos” e “O que eu fiz para merecer isto?”, a partir de temas distintos, 
o diretor espanhol desenha um panorama da reconfiguração íntima da aceitação social. 
Personagens como Yolanda e a Madre Julia, no filme de 1983, e Gloria, no filme de 1984, 

                                            
497 Eles são as únicas testemunhas de sua dor, de sua solidão e de suas ansiedades. […] Eu tenho muito 

interesse neste aspecto da publicidade: o valor que ela confere a objetos e a forma como ela os torna personagens. 
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representam a crise em que se lançou a sociedade espanhola depois do período de transição, 
quando exageros e descalabros retratados nas obras anteriores mostraram suas conseqüências. O 
policial afirma em “Pepi, Luci e Bom...”: com tanta liberdade, com tanta democracia, onde esse 
país vai parar.  

Almodóvar, ao mesmo tempo em que representa a ruptura com a figura patriarcal nos 
filmes do início da década de 80, demonstra, nos dois longas mais recentes, de 83 e 84, a 
nostalgia por um núcleo familiar que a sociedade de consumo não foi capaz de restituir. A 
marginalidade, como potência de crítica às regras do grupo estabelecido, está representada, nos 
dois primeiros filmes (“Pepi, Luci, Bom”..., ”Labirinto de Paixões”), na homossexualidade de 
Pepi e Bom, na valorização de ícones da cultura de massa, na paródia às estratégias de 
publicidade, no hedonismo niilista, na ocupação do tempo livre com uso de substâncias 
psicoativas e com produtos culturais que claramente se opõem aos valores da cultura erudita, 
folclórica e moderna, típicos da Europa Ocidental. A ironia e o sarcasmo que alimentam 
Almodóvar em suas duas primeiras incursões comerciais ao mundo do cinema, são substituídas 
por um certo tipo de consciência crítica do passado em filmes cujos roteiros, de forma mais 
madura, vão revelar a falência do processo civilizatório que deposita sobre a técnica e o consumo 
a realização do ser humano. Em “Maus hábitos”, a marginalidade das freiras é potencializada 
pela equiparação entre instituição religiosa, não mais capaz de dar conta das necessidades 
metafísicas do novo sujeito urbano na Espanha democrática, e grupos estigmatizados pela cultura 
tradicional espanhola em conluio com o regime repressor de Franco. A sociedade de consumo 
absorve as mitologias, as representações, os símbolos e o imaginário e os reinterpreta para 
reproduzir o processo de produção como único modo de existência possível.  

Muito além de discutir se o cinema de Almodóvar pode ser categorizado como cinema de 
arte, de autor ou se, atualmente, ele se alinha mais ao entretenimento, neste trabalho, nossa 
principal preocupação foi revelar o ponto de vista que deu origem a sua produção 
cinematográfica, relacionando-o ao contexto histórico vivenciado pela Espanha da época. 
Usando recursos típicos da pós-modernidade, como o pastiche, a paródia e a metalinguagem, o 
diretor espanhol tece uma rede de significados sobre a sociedade espanhola do período de 
transição, permitindo que pensemos em possíveis paralelos com representações estéticas de fases 
análogas na história de outras sociedades. A mistura de gêneros identificada em seus trabalhos, 
por exemplo, é, de certa forma, uma representação de novos arranjos de negociações simbólicas 
e sociais contemporâneas. 
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A antropologia do Imaginário – um fundamento teórico da pedagogia 
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Coordenadores : Ionel Buse 

(Université de Craiova, Roumanie) 
Arneide Bandeira Cemin (UNIR) 

 
Les concepts-images et le sens de la culture et de la civilisation dans la pensée 
de Lucian Blaga 

Ion Hirghidus (Université de Petrosani) 
  
Les concepts-images contribuent au développement du degré de l’intuition de la science et á la 
création d’un langage universel comme équilibre entre abstrait et concret. La théorie des 
concepts-images peut être déduite dans une série de ouvrages signés par le philosophe roumain 
Lucian Blaga: L’éon dogmatique, L’expérience et l’esprit mathématique, Culture et 
connaissance, Science et création. Une telle théorie, vue comme morphologie de la culture, est 
une théorie  qui unifie: l’antinomie transfigurée (la métaphysique) – la pensée mythique (la 
philosophie de la culture) – le langage expressif-conceptuel (la poétique) – les champs 
stylistiques (la philosophie de la science). 
Les concepts-images jouent le rôle d’une grammaire de la culture que nous pouvons suivre dans 
le point unifiant la conscience artistique, philosophique et l’esprit mathématique, ce point étant  
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le mystère, et parmi lesquels on peut indiquer: l’atome chez Démocrite, le particule pour 
Newton, la lumière blanche pour Goethe, l’onde dans la physique. À ces concepts-images L. 
Blaga en ajoute d’autres: le mioritique, le sophyanique, Le Grand Anonyme. 
Á ces concepts-images, utilisés par L. Blaga  pour la construction d’une théorie unificatrice, on 
peut appliquer une interprétation psychanalytique dans une acception bachelardienne (on pense  
à des travaux comme La poétique de la rêverie, La poétique de l’espace ou La psychanalyse  du 
feu). La viabilité d’une telle théorie unificatrice provient de son anti-utilitarisme et de son 
implication dans la diminution de la crise de la chute définitive dans la civilisation du 
technicisme et du économisme, un dépassement de l’utilitarisme et en même temps un 
dépassement d’un mode de vie narcissique où les gens aspirent à devenir un simple 
„consommateur du présent”. Une telle théorie, bien fondée et bien assimilée, peut représenter 
une prémisse et une chance de la culture de l’avenir. 

On se pose la question, d’ailleurs toujours présente pour la contemporanéité, sur ce que 
peut représenter encore Blaga, pour nous et pour le reste du monde, quand  le monde devient 
plus cosmopolite, plus unificateur et niveleur. Un monde où on tend à devenir un élément de la 
statistique, avec un propos de  Constantin Noica ; on pourrait croire que Blaga n’a plus de place 
dans l’espace « mioritic » (des Carpates) qu’il a décrit culturellement, à l’aide des instruments 
d’une philosophie des origines. 
Les concepts-images, que Blaga propose, représentent les éléments d’une théorie unificatrice, 
capable, semble-t-il, de nous tirer du néant de l’histoire. Considérés comme tels, les concepts-
images  ont l’avantage d’une possible interprétation par l’intermédiaire d’une philosophie de 
l’imaginaire. Par cela, on peut donner à la théorie de Blaga une interprétation psychanalytique 
dans l’acception de Bachelard. Il existe, cependant, une question qui plane    sur la relation entre 
le concept et l’image : y a-t-il certains antagonismes de nature entre concept et image ? Selon 
Théodule Ribot, de tels antagonismes sont évidents là où les concepts deviennent de plus en plus 
abstraits, en se  séparant des images.498 Mais cette séparation n’est pas une exclusion réciproque,  
mais seulement une tension  entre deux habitudes mentales, comme celle entre l’entier et ses 
parties. Dans le cas des concepts-images, que nous proposons pour analyse, par  référence à 
Blaga, la relation entre les concepts et les images doit être considérée dans un registre plus ample 
que celui de la psychologie, celui-ci étant un registre culturel, ce qui est illustré par une 
résultante possible que l’on abstrait de l’histoire. Cela permet le développement  d’une théorie 
des concepts-images. 
L’espace « mioritic ». Lucian Blaga a créé, à sa manière, par les concepts-images une poétique 
de l’espace. L’espace « mioritic » est un élément essentiel dans la connaissance  du monde, parce 
qu’il est justement le monde en tant que lien  essentiel entre une culture et le sentiment. 
Continuant les idées de Spengler  et de Frobenius en ce qui concerne la liaison entre une certaine 
culture et un certain sentiment de l’espace, une liaison qui peut être considérée une axe de la 
morphologie  de la culture, Blaga considère qu’une telle théorie connaît des difficultés 
d’interprétation. Le philosophe roumain estime que le facteur, que la morphologie de la culture 
ou l’histoire des arts interprète en tant que sentiment de l’espace, n’est pas seulement un tel 
sentiment conscient. Pour le comprendre nous devons passer du niveau  de la morphologie de la 
culture au niveau  de la noologie abyssale. Le sentiment  de l’espace en fonction d’un certain  
paysage se transforme, chez  Blaga, en « horizon spatial » de l’inconscient, la seule possibilité 
d’atteindre à l’authentique. L’horizon spatial de l’inconscient conserve son identité : « Soumise  
aux contingences les plus capricieuses, la conscience est disposée de trahir à chaque moment  
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son paysage. L’inconscient ne trahit pas. L’horizon spatial de l’inconscient  est donc une réalité 
psycho-spirituelle plus profonde et plus efficace que ne pourrait jamais être un simple 
sentiment. »499 
L’horizon spatial de l’inconscient est un « espace matrice »  par lequel s’explique pourquoi dans 
un et même paysage peuvent coexister des cultures avec des horizons spatiaux 
fondamentalement différents. Blaga dit : « Nommons cet espace matrice, haut et indéfiniment 
ondulé et pourvu des accents particuliers d’un certain sentiment du destin : espace « mioritic »500. 
Nous observons à partir de cette citation que l’espace « mioritic » est la suprématie au-delà de 
l’individu ou de la structure communautaire, dans laquelle se rassemblent  l’inconscient et le 
destin, tels qu’ils se retrouvent  dans la chanson populaire « doïna ». L’espace-matrice a le rôle 
d’un héros civilisateur par rapport  au paysage qui est périphérique. La théorie de l’espace  
matrice donne la possibilité  d’expliquer l’existence culturelle très  variée du monde, chaque 
peuple se distinguant en fonction d’un certain horizon spatial inconscient. Dans le cas des 
Roumains, la patrie qui dit tout sur leur horizon spatial est le pâturage alpin, dont  les effets 
ondulatoires sont des  éléments  qu’on peut retrouver partout sur le territoire habité par eux. 
Le Sophianique. Pour Lucian Blaga, la perspective sophianique représente ce qui est devenu le 
terme grec de sophia dans le monde chrétien. C’est la plus importante déterminante stylistique de 
l’orthodoxie501. Avant d’exposer  sa propre thèse, Blaga apprécie qu’une importante appréciation 
théologique  de sophia est donnée par Florenski, pour lequel sophia est une réalité moyenne, 
placée entre Dieu et le monde. Sophia joue le rôle d’une liaison qui ne se confond pas avec la 
Trinité, mais qui peut être considérée comme une quatrième dimension. Dans l’analyse de 
Florenski, mentionnée par Blaga, les sens de sophia sont nombreux : elle est l’amour de la 
divinité face aux possibles créatures et la prémisse que celles-ci deviendront une existence 
complète ; elle est l’intelligence divine manifestée dans le monde ; elle est le monde potentiel du 
tout  ce qui sera créé. Une préoccupation remarquable  pour le problème de la sophia a eu 
Bulgakov, pour lequel elle est un esprit du monde, jouant le rôle d’un Janus Bifrons ayant l’une 
des faces tournée vers la divinité, reflétant l’image même de la divinité, et l’autre face vers le 
monde, où elle joue le rôle de « fondement non spatial de l’espace »502. La détermination d’un 
topos  de la sophia coïncide  avec le lieu où sont localisées les Idées, ce qui est une évidente 
influence du néoplatonisme. 
Dépassant un sens strictement théologique, Lucian Blaga apprécie : « Nous considérons la 
conception sur la Sophia  purement  et simplement comme une théorie métaphysique, qui illustre 
sur le plan intellectuel un certain style spirituel, et on l’étudie seulement comme apparition, 
comme phénomène dans la culture orthodoxe»503. Sophia, dans son action spatio-temporelle,  
étant le Sophianique,  représente la déterminante de l’orthodoxie selon le modèle de laquelle  on 
construit les églises et on articule les pensées : « Le Sophianique est, en essence, ce sentiment 
diffus mais fondamental de l’homme orthodoxe que le transcendant descend, en se révélant de sa 
propre initiative, et que l’homme et l’espace de ce monde éphémère peuvent devenir un 
réceptacle de cette transcendance »504. Si Sophia représente l’intelligence divine qui est 
descendue dans le monde, le Sophianique est le sentiment de réponse que l’homme a envers la 
transcendance.  « Sophianique est pour nous  toute  création ou existence imaginaire où réelle 
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témoignant de la rencontre de l’homme et de la transcendance et qui témoigne d’un torrent de 
transfiguration transcendante, en partant de haut en bas. Donc, sophianique  peut être une œuvre 
d’art, une idée spéculative, un sentiment religieux, une image sur la nature, une conception sur 
un organisme social, le comportement de l’homme dans la vie quotidienne etc. Tous ces faits 
sont sophianiques dans la mesure où ils nous révèlent une transcendance descendue dans une 
réceptacle accueillant »505. 
Par l’analyse de la Sophia et du Sophianique dans leur perspective orthodoxe , en se délimitant 
des sens aristotélico – platoniciens, Lucian Blaga institue en effet des concepts – images 
fondamentaux pour déterminer un espace du vécu. Cette détermination est une poétique, 
s’inscrivant dans une logique de l’image et dans une conscience qui détermine un espace 
poétique. Ce qui peut lier Blaga et Bachelard est, croyons nous, la manière dans laquelle on 
détermine « l’habitation poétique » parce que l’espace poétique est un endroit de la solidarité  
cosmique entre la nature propre à l’homme et la nature même. L’homme reçoit une « conscience 
d’émerveillement »506 qui devient visiblement profonde dans toutes ses significations quand nous 
sommes mis devant la mythologie populaire. Selon Blaga, nos mythes populaires sont 
sophianiques, et décrivent un espace purificateur par le transfert de la pureté divine dans le 
monde.507 
Le Grand Anonyme. Le Grand Anonyme représente le concept central dans le système 
philosophique de Lucian Blaga. Il est un centre métaphysique du monde sans être le monde  
même parce qu’il est autre chose qui ne peut pas se répéter. Le Grand Anonyme se caractérise 
par un égocentrisme absolu qui impose des limites à toute existence différente de lui. La 
motivation de ces limitations est déterminée par deux questions essentielles : a. la conservation 
d’un centralisme anonyme d’une manière absolue ; b. la conservation de l’équilibre cosmique 
par le fait d’imposer une hiérarchie et une différenciation absolues entre le centre métaphysique 
et le monde. Blaga dit à ce propos: « Le Grand Anonyme est un tout unitaire » d’une grande 
complexité substantielle et structurelle, une existence entièrement autarchique, c’est – à – dire 
suffisante à elle–même. Ayant complètement la conscience de la proposition d’un mythe 
métaphysique, nous attribuons au Grand Anonyme la possibilité de se reproduire ad indefinitum, 
identiquement, cela sans se fatiguer et sans assimiler des substances du dehors508. 
Nous observons que Lucian Blaga formule la thèse fondamentale du Grand Anonyme qu’il va 
débattre à maintes occasions : «  la possibilité de se reproduire ad indefinitum, identiquement, 
cela sans se fatiguer et sans assimiler des substances de dehors ». Cette thèse nous rappelle les 
théories de la monade, telles qu’elles apparaissent dans la pensée chinoise antique et  beaucoup 
pus tard, chez Leibniz. Mais nous ne pouvons pas confondre cette idée métaphysique de Blaga 
avec la monade, comme nous ne pouvons pas, non plus, la superposer à Dieu, car elle se veut 
autre chose. Tandis  qu’il y a une infinité de monades absolument différentes, le  Grand 
Anonyme est l’Unique, sans aucune possibilité de dissimuler. L’égocentrisme absolu l’empêche, 
en même temps, d’être assimiler à Dieu. 
Une image que nous pouvons nous former sur le Grand Anonyme est déterminée par le concept 
de plénitude  comme possibilité de produire un nombre illimité d’existences identiques, un 
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processus qui eût pu se passer avant toute création509. Nous devons nous demander, dans le cas de 
Blaga comment la possibilité collabore avec la réalité du Grand Anonyme. Il y a une différence, 
souvent soulignée, entre les deux hypostases. Il est évident que la possibilité est beaucoup plus 
vaste et elle pourrait représenter une plénitude de premier rang, parce qu’elle serait la répétition 
infinie du tout, ce qui est exclu en fait de se passer. La réalité du Grand Anonyme reste celle du 
centre métaphysique intangible auto – censuré et en permanence censeur pour le monde. La 
possibilité est la capacité de créer infiniment des systèmes autarchiques, c’est-à-dire toujours 
divins, d’une manière répétée (la répétition peut aller à l’infini). Une fois réalisée en fait, c’est-à-
dire un passage de la potentialité à l’acte, la possibilité signifierait une infinité de systèmes 
égocentriques et une théoanarchie  sans fin. Le Grand Anonyme mutile ses possibilités 
reproductives justement pour éviter la théoanarchie  et pour mener à bout son égocentrisme. Il ne 
faut pas superposer cet égocentrisme au mal parce que celui-ci appartient au monde et non à la 
divinité. 
Lucian Blaga pose le problème de la création, dans le cas du Grand Anonyme, d’une manière 
absolument différente par rapport aux autres philosophes qui ont posé le problème de la divinité. 
Le Grand Anonyme n’est pas animé par la volonté de la création, comme l’est, par exemple, 
Dieu, mais sa volonté se réduit aux opérations éliminatrices et à l’élimination des possibilités qui 
pourraient passer en acte (la disparition extrême d’un processus théogonique possible). La 
volonté du Grand Anonyme n’est analogue ni à la volonté de la divinité, ni à la volonté de 
l’homme, étant une faculté dénaturée vis-à-vis de la création. En tant qu’ existence : « Le Grand 
Anonyme est une existence courant un seul danger, le danger de sa propre nature génératrice 
d’identités, mais  le Grand Anonyme est, en même temps la seule existence qui sauve tout par sa 
volonté implacable... »510. Celle-ci est la seule voie pour rester l’Unique et l’indéfini. La pensée 
sur ses propres possibilités reproductives serait elle aussi très dangereuse parce qu’elle mettrait 
en discussion le problème de la possibilité de devenir acte. C’est la raison pour laquelle le Grand 
Anonyme refuse de penser sur ses propres possibilités reproductives, il s’abstient de la pensée 
globale da sa totalité : « En fait, le Grand Anonyme pense d’une manière limité au maximum, 
mais absolument adéquate, pendant que l’homme pense d’une manière beaucoup plus totalitaire, 
mais inadéquate (censurée) ».511   
Le problème de la création est exprimable par les techniques génératives du Grand Anonyme. 
Celui-ci crée le monde par la limitation et l’effilochement de l’être divin. Par falsification, 
étendu au niveau cosmogonique, le monde est conçu comme une distance génératrice de ses 
propres possibilités créatrices512. Donc, le monde est une négation nécessaire justement pour 
mettre en évidence l’importance du centre métaphysique. Cette limitation perpétuée a comme 
expression «les différentielles divines» : «La différentielle divine est l’équivalent d’un fragment 
infinitésimal du Tout substantiel, transpacial, du Grand Anonyme »513. Blaga dit qu’il est 
impossible d’imaginer les différentielles, et leur pensée conceptuelle présente une très grande 
difficulté. Symboliquement, les différentielles sont « les points »  «d’une structure virtuelle 
absolument simple »514.  
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Lucian Blaga et Gaston Bachelard sont préoccupés par le  problème de l’espace et les concepts –
images ont le rôle des repères essentiels qui décrivent l’espace. Nous avons discuté chez Blaga 
de trois concepts-images essentiels : le mioritique, le sophianique et le Grand Anonyme. Le 
mioritique este par lui-même un «espace « qui fonde et accompagne une certaine culture. Le 
sophianique donne le sens chrétien à l’homme dans cette culture, tout en étant un espace du 
vécu. En ce qui concerne le Grand Anonyme, celui-ci est le dernier repère dont les qualités le 
rendent absolument unique. Cette unicité este donnée aussi par le fait que : «Le négatif devient 
positif et la limitation de l’homme devient sa source de création » 515. Le Grand Anonyme est 
l’équivalent de la chose en-soi du kantisme et il pose beaucoup de questions. 
Les trois concepts-images décrivent un espace métaphysique, étant comparables à un topos de 
l’être. Aristote nous a rendu un topos de l’être par les dix catégories, qui ne disent pas ce qu’est 
l’être mais comme montrent son spectre. Les concepts – images non plus ne nous disent pas ce 
qu’est l’être, eux aussi laissant derrière le mystère qu’aucune connaissance scientifique ne  peut  
annuler. Un espace métaphysique dans un système philosophique peut paraître une construction 
clairement dessinée quand nous la regardons de loin. 
Sur un autre plan que Blaga et avec d’autres moyens, Gaston Bachelard est préoccupé d’un 
espace poétique où les concepts-images s’adressent à la sensibilité. L’espace que Bachelard met 
en question est un espace imaginaire bien qu’il soit composé des éléments matériels du monde. 
Cet espace est produit par la fascination de la poésie parce que seule, la poésie, a la capacité de le 
construire. Le penseur français a cru tout le temps dans la liberté de la création, pour laquelle la 
poésie est le meilleur exemple. L’espace poétique est exprimé par des repères qui ont de la 
consistance matérielle. Il y a aussi une possibilité même pour la métaphysique : «Quand les 
métaphysiciens parlent d’une manière concise, ils peuvent arriver à la vérité, une vérité usé par 
preuves. Alors, nous pouvons comparer les métaphysiciens aux poètes, qui, dans un vers, nous 
révèlent une vérité de l’homme intime »516 
Bien que Bachelard utilise seulement des éléments matériels pour décrire l’espace poétique, ces 
éléments sont plus d’un simple registre de la matérialité. Ce passage de la matérialité à 
l’immatérialité représente une dynamique où les rapports n’arrêtent de changer. Les rapports 
peuvent être changés par la poésie, l’art, le rêve, par tout ce que l’homme peut imaginer. Par 
exemple, un élément matériel qui détermine l’espace du vivre : la maison. Bachelard discute 
d’une phénoménologie de la maison, décrite le mieux en littérature. Il ne la considère pas un 
objet pour lequel on émet des jugements où envers lequel nous réagissons par la rêverie : «Il faut 
dépasser les problèmes de la description – qu’elle soit objective ou subjective – pour pouvoir 
toucher les vertus premières, celles où  se révèle une adhésion, en quelque sorte,  pour la 
fonction d’habiter«517.  La transformation de la maison d’un élément matériel dans un concept-
image peut se fonder sur le principe suivant énoncé par Bachelard : «chaque espace habité porte 
l’essence de la notion de la maison »518 Un rôle essentiel dans cette détermination est joué par 
l’imagination de l’être hébergé qui vit la maison dans un double sens : réel et virtuel. La maison 
représente le lieu de la rencontre de toutes les éléments du vivre, parmi lesquels le feu, l’eau. 
Nous pouvons dire que les dieux aussi appartiennent à la maison, comme Héraclite d’Efes dit 
que la cuisine a ses dieux, qu’on les porte dans sa mémoire ou qu’on les imagine simplement. 
                                            

515 Constantin Noica, Viziunea metafizică a lui Lucian Blaga în veacul al XX-lea, in vol. Lucian Blaga – 
cunoaştere şi creaŃie, coord. Dumitru Ghişe, Angela Botez, Victor Botez, Cartea Românească, Bucureşti, 1987, 
p. 23. 

516 Gaston Bachelard, La poétique de ľespace, p. 259. 
517 Ibidem, p. 36. 
518 Ibidem, p. 37. 
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Bachelard nous dit que la mémoire et l’imagination ne doivent pas être séparées parce qu’elles 
ont le rôle de constituer une communauté du souvenir et de l’image. Les bénéfices d’une telle 
communauté sont ceux de la certitude, la maison étant un refuge pour les rêves et pour les 
souvenirs. Elle donne à l’homme la certitude de l’existence et elle défend de ce qui  peut la 
détruire.  
Les images-concepts, que Bachelard propose pour déterminer l’espace poétique, peuvent être 
envisagées par cette liaison entre les éléments matériels et les souvenirs, les rêves et l’acte de 
rêver. Un espace matériel devient un espace poétique. C’est dans un tel espace que l’être trouve 
son abri : l’être s’abrite dans un paradis terrestre de la matière où il est accablé par les biens 
essentiels519. Et les biens essentiels ne sont pas seulement les choses matérielles mais aussi les 
images nous  en faisons à partir de notre expérience ou à partir de la coupure dans le futur opérée 
par l’imaginaire. Cela signifie qu’on doit être toujours prêts à passer du registre du réel dans le 
registre de l’irréel, au-delà de ce que nous pouvons croire sur la réalité des choses qui nous 
entourent. 

Nous avons vu que les images-concepts chez Blaga ont un autre processus de  se former et 
leur phénoménologie est plutôt mise en évidence par l’inconscient. L’inconscient, chez Blaga, 
joue un rôle comparable à l’imaginaire chez Bachelard. La différence est de profondeur, mais  
les deux peuvent être abordés phénoménologiquement. Les images que nous formons, comme dit 
Gilbert Durand, lient l’inconscient au conscient. 

Les images nous livrent, à un moment donné, un monde où nous n’avons pas d’accès. 
Nous pensons dans des images le réel, mais aussi l’irréel. Les concepts-images représentent le 
niveau le plus haut d’élaboration des images. Ils sont plus q’une représentation parce qu’elles 
fonctionnent d’après les lois de la pensée, même s’ils ont un inconscient inconnu. 

Nous avons vu que l’espace mioritique, envisagé comme un concept-image, doit être 
considéré premièrement comme un espace métaphysique. Cet espace peut jouer le rôle de la 
maison chez Bachelard. Comme celle-ci, l’espace mioritique abrite l’être humain, elle le défend 
contre une possible entropie. Ceux qui appartiennent à l’espace mioritique le portent toujours 
avec eux, le portent dans l’âme comme une information génétique. L’espace mioritique est une 
« maison du dedans » où il y a tout ce qu’on imagine. Il ne se soumet pas au jeu dialectique entre 
réalité et apparence, mais il a le rôle de former un monde, de donner un destin en cet espace. La 
pensée de Blaga est métaphysique. Toujours la métaphysique et la poésie ont été liées par des fils 
mystérieux, leur communication  étant d’une nature intime. Blaga et Bachelard, apparemment si 
différents, pratiquement rapprochés par la rigueur, font des explorations poétiques de l’espace. 

La construction théorique du philosophe roumain, basée sur les concepts-images, a la plus 
grande cohérence possible. Les trois concepts-images que nous avons discutés (l’espace 
mioritique, le Sophianique et le Grand Anonyme) mettent en évidence un mode complet d’être 
de l’homme qui passe au delà-de la périssabilité de l’être humain. Même la condition d’être 
mortel est dépassée par cette référence à tout ce qui existe.  
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L’imaginaire  poétique roumain : un modèle dynamique d’enveloppement- 
développement 

Dorin Ciontescu-Samfireag,  
Collège NaŃional T. Vladimirescu, Târgu - Jiu 
 

 Vue de l’extérieur, la littérature européenne devrait apparaître comme un conglomérat de 
littératures nationales, une mosaïque dont la diversité reposerait, en premier lieu, sur celle des 
langues nationales. Pourtant, le critère de la langue, quoique très important, est loin d’être le seul 
à différencier cette multitude de littératures entre elles. D’autres critères seraient, à notre avis, au 
moins aussi importants comme, par exemple, l’ancienneté et la richesse de ces littératures 
nationales, mais, peut-être encore plus, les particularités de leurs imaginaires respectifs.  

Quant à leur ancienneté, certaines littératures, plus vénérables, sont devenues au fur et à 
mesure, une sorte de modèles pour certaines autres, nées ultérieurement. Dans la première 
catégorie, on pourrait aisément ranger des littératures telles : française, espagnole, anglaise, 
italienne, allemande, etc. Pour ce qui est de la seconde, les littératures balkaniques, entre 
lesquelles la littérature roumaine, illustreraient le mieux cette catégorie.  
 Ainsi, celles qu’on a pu appeler « les grandes littératures » ont évidemment exercé de 
l’influence tout d’abord réciproquement, à l’intérieur de leur « classe » : voir, à ce propos,  la 
naissance du romantisme par la circulation des idées entre les espaces culturels allemand, 
français, anglais. Une fois un courant, ou une tendance évolutive,  constitué, il allait exercer une 
force d’attraction inévitable sur les jeunes littératures de l’époque, qu’on pourrait appeler, par un 
terme actuellement à la mode, « émergentes ». Or, ces littératures, « émergentes » à l’aube de la 
modernité européenne, relèvent, dans cette perspective, d’un dynamisme de nature conflictuelle 
entre les tendances à l’ouverture, au développement –  tout en courant le risque d’une perte 
d’identité – et celles envisageant de conserver la culture traditionnelle par le repliement et 
l’enveloppement autour de certaines valeurs locales. Et cela au moins à première vue, car à y 
regarder de plus près, on se rendrait compte que, malgré l’opposition apparemment insoluble, 
entre ces deux tendances, certains grands auteurs de ces jeunes littératures modernes ont su 
trouver, par leurs œuvres, des réponses appropriées à ces apparents défis. Et ces œuvres-là, 
reposant sur ce genre de conflits en puissance, sont devenus, à leur tour, des moteurs, parfois 
d’envergure, de l’épanouissement des littératures respectives. Et cela, au point qu’au comble de 
la modernité, la littérature roumaine deviendra, elle-même, finalement un exportateur de 
nouvelles tendances dans l’évolution des arts et littératures sur le continent européen.   
 Dans ce qui suit, nous essayerons de montrer, par l’intermédiaire de l’œuvre de quelques 
écrivains modernes, comment la littérature roumaine a réussi à évoluer du statut d’entité 
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autarchique à celui de consommateur de valeurs européennes pour devenir, finalement, avec 
l’avant-garde et le théâtre de l’absurde, un  fournisseur de valeurs et d’imaginaire pour la culture 
européenne. Les écrivains sur lesquels nous allons insister sont au nombre de trois : Ion Creangă, 
Mihai Eminescu, Ion Barbu. Chacun d’entre eux représente une étape et une solution distinctes 
sur le chemin évolutif signalé ci-dessus, situé entre l’enveloppement de type traditionnel et le 
développement vers le large des grands courants culturels européens. Chacun d’entre eux a su 
donner une réponse originale au défi constitué par le conflit entre les valeurs anciennes et celles 
venues de l’extérieur.     
 

ION CREANGĂ (1837-1889) 
Dans un récent volume intitulé Iluziile literaturii române (Les illusions de la littérature 
roumaine), traitant sur la problématique des mythes concernant une prétendue „pérénité” de 
certaines valeurs littéraires roumaines, le critique Eugen Negrici trouve que „la brusque 
accélération, au milieu du [XIXème] siècle, des processus évolutifs, ainsi que l’adoption du 
modèle occidental et, avec lui, d’un nouveau code des valeurs, fait naître la crainte que ce 
changement ne conduise finalement à l’aliénation, à la perte ou à l’altération de nos « bonnes » 
et patriarcales traditions roumaines, […], regrettées parfois par les promoteurs mêmes – gens de 
lettres – du progrès politique.”520 C’est sur ce fond de toile représentant la réalité de la 
psychologie collective de l’époque, de son état d’esprit, que fait son apparition le prosateur Ion 
Creangă. Il nous a laissé un volume de Souvenirs d’enfance ainsi que plusieurs récits et contes 
fantastiques d’inspiration folklorique.  
 Généralement, lorsqu’on veut donner une idée sur lui à quelqu’un du dehors ou qu’on 
essaie de raccorder l’œuvre de cet écrivain au phénomène littéraire européen, on le compare à 
Rabelais, quant à son humour populaire ou quant au caractère parodique et carnavalesque de son 
écriture. En effet, les écrits de Creangă apparaissent comme sous-tendus  par un dynamisme 
conflictuel entre l’identité de l’imaginaire archaïque et la nouvelle culture officielle formée d’une 
marée de valeurs européennes en voie de submerger et de restructurer cet imaginaire même. Or, 
la forme de résistance de cet imaginaire archaïque, sur lequel reposent ses oeuvres, se voyant 
menacer du dehors, c’est le discours parodique et carnavalesque. Ce côté parodique et 
carnavalesque de son écriture avait été remarqué par tous les critiques littéraires s’étant penché 
sur l’œuvre de cet écrivain. Certains d’entre eux, tel George Călinescu,521 lui avaient attribué, 
comme nous venons de le dire, une origine érudite de nature littéraire européenne – Rabelais, 
Sterne, par exemple.   D’autres, au contraire, tel Vladimir Streinu,522 ont mis en rapport cette 
caractéristique de ses textes à leur dimension folklorique, à leur oralité ainsi qu’à leur source 
archaïque. Quelle qu’en soit la situation, l’univers des textes de cet écrivain tellement 
controversé relève d’une complexité offrant une multitude de possibilités d’approche, ce que les 
critiques littéraires n’ont pas hésité à faire au fil des années. Les caractéristiques fondamentales 
restent, évidemment, celles du rire populaire et du monde à l’envers, décrites avec maint détail 
par Zoe Dumitrescu-Buşulenga,523 dans une  bien connue monographie.    
 Pourtant, le caractère parodique et carnavalesque des textes de Ion Creangă présente, à 
notre avis, une nuance particulière: il s’avère être ambivalent, relevant, d’une part, de 
l’agressivité à l’adresse de l’extériorité – de l’altérité – , mais relevant aussi de l’égalisation de 

                                            
520Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Cartea Românească, 2008, p. 10. (ds. notre trad.) 
521 George Călinescu, Ion Creangă (ViaŃa şi opera),Bucureşti,  Editura Minerva, 1972.  
522 Vladimir Streinu, “Ion Creangă” in Clasicii noştri, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969.  
523 Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Creangă, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1963.  
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toutes les valeurs par la dérision ce qui conduit finalement à l’adoption de ces nouvelles idées du 
même coup. Car l’humour de Creangă, mais aussi celui de ses personnages, s’avère être mordant 
et familiarisant à la fois : son injure étant « bénigne » selon un propos de Petre Poantă.524   
Un exemple très à portée de la main concernant cette égalisation des valeurs nous est signalé par 
Livius Ciocârlie qui attire l’attention sur un aspect de ce genre dans le récit fantastique Ivan 
Turbincă525. Démobilisé après de longues années de service militaire, un soldat au nom d’Yvan 
se met à faire la loi sur son chemin, tout en buvant sans arrêt et tout en se moquant des règles 
apparemment immuables qui gouvernaient jusqu’alors le monde. Il suffit que quelqu’un  ne soit 
pas à son goût qu’il prononce, tout de suite, une formule en russe signifiant « passe dans ma 
tourbinka », sorte de fourre-tout où se retrouvent assez rapidement une bande de diables, mais 
aussi la Mort et où – aux dires de celle-ci –  risque de se retrouver assez tôt Dieu le Tout-puissant 
même. Ainsi, le sac du vieux soldat en vadrouille devient l’espace où se retrouvent pêle-mêle des 
réalités qui, dans le monde des conventions collectives, occupent des places bien définies et 
forment un système cohérent et univoque de valeurs. L. Ciocârlie pense que cette image de Dieu, 
prisonnier dans le sac du vieux soldat fêtard aurait un caractère autoréflexif et prémonitoire, 
annonçant la condition future du symbole  qui « pas très longtemps après, dans la littérature 
européenne,  […] allait se retrouver coincé et broyé dans la tourbinka du texte. »526   

Ainsi, et on peut le constater sans difficulté, le texte de Creangă – car j’hésiterais à  
penser que l’auteur à bon escient en serait responsable -  réussit à assimiler une stratégie 
textuelle caractéristique aux littératures modernes occidentales pour l’imbiber d’un imaginaire 
traditionnel autochtone et la rediriger, dans un effet de bumerang, contre les structures 
identitaires et transcendantes de ces littératures mêmes. Et ces structures finissent, comme on le 
voit, par annoncer métaphoriquement leur propre destructuration dans les termes d’un imaginaire 
jusqu’alors étranger.  
D’autres exemples, plus ou moins surprenants, pourraient être invoqués à l’appui de notre thèse. 
Nous nous limiterons à celle que vient de nous signaler Ion Pecie527 dans une récente discussion,  
très intéressante et instructive pour nous, sur un récit de Creangă, généralement considérée 
licencieuse – et pour cause! – par les critiques: Histoire des histoires ou Histoire d’une pine.  
Le personnage principal de la narration en question, un paysan en train de semer du maïs sur son 
champ, se voit un jour interroger par le Christ même „qui vient à passer par là […] flanqué de 
Saint-Pierre”528 sur la nature de ses semailles: 

„ – Que sèmes-tu là-bas, brave homme? demanda-t-il au paysan.  
Ben, j’sème des pines! lui répodit celui-ci avec outrecuidance. 
Tu as bien dit: des pines? Dieu fasse donc que tu récoltes alors des pines! dit 
le Christ en bénissant des deux mains les semailles et en passant son chemin. Et il s’en alla avec  
Saint-Pierre, lequel n’arrêtait pas de s’étonner des paroles prononcées par le Christ, car jamais le 
Seigneur n’avait eu un langage aussi cru.” 

                                            
524 Petre Poantă, „Ion Creangă” in DicŃionar de scriitori români(Mircea Zaciu, coord. ), Bucureşti, Editura 

ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1978, pp. 169-174.  
525 Voir « Eminescu şi Creangă » in Negru şi alb, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1979.  
526 Ibidem, p. 99.  
527 Voir aussi l’étude « Ion Creangă » de Ion Pecie, in son volume (mytho-)critique Meşterul Manole, 

Bucureşti, Editura Viitorul românesc, 2001.  
528 Pour les citations en français de ce texte nous avons utilisé l’admirable version bilingue, roumano-

française, Povestea poveştilor (Povestea p…ei)/ Histoire des histoires ( Histoire d’une pine), „le tout traduit du 
moldave et, respectivement, du roumain, par Mariana et Jean-Paul Goujon, surplombé d’une préface cynégétique 
par Maître Luca PiŃu et illustré par Mihaela Gabriel Simon”, 2èmeedition revue, Éditions Nemira, 1998, 1999.  
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Le jour de la récolte venu, le paysan constate avec stupeur que les paroles du Christ n’avaient 
pas été vaines, que le Seigneur n’avait point blagué, car, „ à la place du maïs, sur chaque tige, se 
dressaient trois ou quatre” sexes masculins qu’il se verra obligé de porter au marché, à la place 
des graines tellement attendues pendant tout un été. Or, dit I. Pecie, on est là en présence d’une 
manière assez inhabituelle de répandre la parole du Christ: la faire passer et multiplier en 
variante païenne!... Car on sait bien à quel point la parole des mythologies précédant le 
christianisme avait mis l’accent sur la sacralité de la fécondité, de la sexualité, sur la „fonction 
rituelle de l’orgie” selon M. Eliade529.  

Alors, ce qu’on peut constater, c’est le fait que le parodique et le carnavalesque chez 
Creangă, loin de destructurer la parole chrétienne en tant que discours identitaire,  comme il 
serait normal de s’y attendre, bien au contraire, l’ouvre en profondeur en la faisant communiquer 
par en-dessous, par le truchement du discours folklorique, avec un niveau mythique encore plus 
ancien, dont elle ne serait, nous semble-t-il, que la variante sublimée. Qu’est-ce que qui nous 
autorise à une telle interprétation ? Le point de départ en est justement cette observation de Ion 
Pecie conformément à laquelle le chemin du paysan vers le marché, la carriole pleine de 
l’inhabituelle récolte, ne fait que redoubler en profondeur le chemin christique et la parabole du 
semeur. En palimpseste, dirions-nous, les deux niveaux finissant par se mettre en évidence 
réciproquement. Or, ces deux niveaux viennent, l’un de la substance du contenu folklorique, 
ancestral et préchrétien roumain, l’autre de la forme de l’expression culturelle occidentale, le 
Christ représentant ici, croyons-nous, la structure symbolique de la pensée transcendantale, dont 
la mort ne tardera pas à être annoncée par Nietzsche dans la célèbre formule « Gott ist tot ». En 
attendant, Creangă y trouve une solution presque postmoderne d’accommoder les deux univers 
apparemment irréconciliables, par son carnavalesque en douceur, par sa parodie à double sortie 
qui, tout comme le laser, au lieu de séparer, cautérise finalement les bords séparant les deux 
mondes.  

 
MIHAI EMINESCU (1850-1889) 
Ion Creangă et Mihai Eminescu vécurent à la même époque et se lièrent d’une amitié qui 

resta célèbre dans l’histoire des lettres roumaines. Il serait, pourtant, difficile à trouver des 
hommes plus différents l’un de l’autre. Des artistes aussi. Car, si le premier puisa, comme on 
vient de le voir, ses sources du côté du folklore et des profondeurs de la tradition autochtone, le 
second se montra un génial cultivateur du romantisme, surtout en variante allemande. Il fut, 
d’ailleurs, très vite considéré notre plus grand poète romantique et le poète national par 
excellence.  

Ainsi, Mihai Eminescu semblerait-t-il se situer à l’opposé de Creangă et, donc, à distance 
des particularités locales de l’espace culturel roumain. Pourtant, comme on le sait, le romantisme 
eut la tendance à réactualiser toutes les mythologies, car ses représentants cultivaient, en tant que 
particularité distinctive, un type d’écriture appelée symbolique et qui avait été le mieux illustrée 
par le mythe. Comme ça, le folklore intéressa en égale mesure le poète Eminescu, la substance 
de celui-ci imprégnant abondamment son œuvre, mais d’une perspective autre que celle du 
conteur Ion Creangă.  
Quant à l’écriture romantique, en effet, sa particularité dominante fut le symbole, ce qui veut 
dire, en premier lieu, une relation univoque entre symbolisant et symbolisé, plus le caractère 
hiérarchique et hiérarchisant de son univers imaginaire. Un texte symboliquement structuré tend 

                                            
529 Voir à ce propos le chapitre IX, « L’Agriculture et les cultes de la fertilité »,  in l’ouvrage de Mircea 

Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1964.  
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à coaguler sémantiquement autour d’un set de significations non contradictoires, le symbole 
constituant, ainsi, l’instrument des forces centripètes, ce qui tend à limiter sa diversité. D’autre 
part, tout grand symbole est un espace de la coincidentia oppositorum, de sorte que sa structure 
repose sur un conflit intérieur entre ses éléments structurants et déstructurants. Or, ce qui 
s’oppose au symbolique est, avec un propos de Julia Kristeva530, la tendance à la textualisation, 
au sémiotique, c’est-à-dire la tendance à faire s’estomper et même exploser l’unité symbolique 
sous l’impact d’une dynamique centrifuge, d’annulation du « centre », de la cohésion 
sémantique. Considérée de ce point de vue, sur une plus longue période de temps, on pourrait 
observer que la littérature européenne a évolué du symbolique vers le sémiotique, du symbole 
vers le texte, tout en étant, à n’importe quel moment de sa diachronie, sous-tendue par le conflit 
entre ces deux tendances, entre ces deux pôles dont l’intensité respective diffère d’une période à 
l’autre. Plus on avance vers la modernité, plus cette tension augmente ce qui fait que les 
romantiques dans « leurs principaux écrits aient inclus le conflit entre la structure métaphysique 
du symbole romantique et la matérialité du processus textuel. Pourtant, conformément à leur 
conception et, en premier lieu, à leur univers imaginaire, ils privilégiaient la première de ces 
tendances. 531» 

Voilà pourquoi Mihai Eminescu, par rapport à Creangă, se situe plus près du symbolique 
que du sémiotique et, par conséquent, plus près de l’extériorité – à l’époque – romantique que de 
la substance autochtone du contenu. Il deviendra, d’ailleurs, le principal agent à infuser à la 
littérature roumaine le sceau définitif de l’européanisme. Et nous allons illustrer cette thèse en 
nous appuyant sur la suite de l’analyse de L. Ciocârlie dans le chapitre « Eminescu et Creangă » 
du volume déjà cité.  
 Le critique Livius Ciocârlie part de l’idée implicite que l’attitude des écrivains romantiques et 
modernes face à l’invasion de la zone du symbole par le  texte se situe entre le comble de 
l’horreur ( voir la peur du texte chez Baudelaire) et l’exaltation extrême (disons Rimbaud dans 
Le bateau ivre). Quant à Eminescu, quoique poète romantique préférant l’univers symbolique, il 
ne considère pourtant pas le texte comme une menace de celui-ci et, en conséquence, comme 
nous allons le voir, pour une raison ou une autre, manifeste une attitude « assez tolérante » 
envers lui.  
D’abord, nous devons préciser que, de l’analyse faite par L. Ciocarlie sur le conflit en question, 
représenté symboliquement dans les textes d’Eminescu, on peut dégager deux paradigmes : celle 
relevant du symbolique, l’autre du sémiotique. Quant aux éléments à ranger dans le paradigme 
du symbolique, peuvent être cités : le moi poétique, Dieu, « les très fréquemment évoquées 
surfaces bleues » (ciel, mer, lac) , la cité, l’aspiration vers le haut. Ces éléments de l’imaginaire 
d’Eminescu composent l’espace de l’identité, de la transparence, de la sérénité et de la rectitude, 
en un mot, de l’univoque symbolique. Tout au contraire, « l’espace symbolique de l’errance, 
c’est-à-dire du mouvement textuel non linéaire et dépourvu de finalité, a été chez Eminescu 
également, la forêt»532. Pourtant, il ne s’y agit pas d’un espace de la totale altérité car, bien que sa 
description suggère une « inextricable » structure de nature textuelle, on y peut déceler des 
éléments atténuant la force de l’altérité et lui conférant « un air familier et accueillant, si bien 
qu’on pourrait dire que le Même – tel chez Chateaubriand et Lamartine -  n’est pas exclu de la 

                                            
530 Julia Kristeva, Séméïotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1968 ; du même auteur, 

Révolution du langage poétique, Paris, Seuil, 1979.  
531 L. Ciocârlie, op. cit., p. 9 (ds. notre trad.). 
532 Ibidem, p. 103.  
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forêt éminescienne »533.  En plus, le voyageur égaré dans cette forêt aura la tendance à 
transcender cet espace vers le sommet, vers le haut « sous le ciel clair ».  
L. Ciocârlie relève encore une image intéressante dans un texte posthume d’Eminescu où une 
vieille cité subit une métamorphose végétale, ce qui, allégoriquement, voudrait signifier le 
devenir textuel du symbole romantique dans la poésie moderne : « Codrul înaintea vrajei o cetate 
fu frumoasă/ A ei arcuri azi îs ramuri, a ei stâlpi sunt trunchiuri groase 534».  
Á son tour, le moi poétique subira une métamorphose semblable car profond, au début, et prêt à 
se laisser exprimer par le langage, finit par devenir processus générateur de sens dès qu’il 
s’engouffre sous les branchages des bois. « Toutes les poésies d’Eminescu expriment cet arrêt de 
la résistance individuelle, le pas de somnambule – vers le lac ou le bois, lieux de 
fermentation »535.  
Pourtant, l’élément grâce auquel, croit L. Ciocârlie,  l’opposition entre symbolique et sémiotique 
ne s’aggrave pas irréductiblement est l’éros. En effet,  
dans l’univers imaginaire d’Eminescu, la femme – personnage permanent – apparaît sous une 
double condition, appartenant tantôt à l’espace idéal,  tantôt à l’espace « sylvestre », en tant 
qu’objet du désir. Or, à la différence de Baudelaire, auquel cette dualité provoquait l’horreur et, 
implicitement, la peur du texte, chez Eminescu, « le désir du poète d’enlacer sa bien-aimée de 
ses bras » suggérerait justement la coexistence des deux modes de réalité sous l’image du 
possible amour réalisé, pourtant indéfiniment différé.  

Bref, à notre avis, Mihai Eminescu déplace l’accent du pôle de la tradition sur celui de 
l’innovation et de l’influence européennes, dans un équilibre symboliquement illustré, comme 
nous venons de le voir,  par certaines images du texte. En fait, ce qu’il fait essentiellement c’est, 
dans une plus grande mesure que son ami Creangă, de rendre synchrone la littérature roumaine à 
la grande littérature européenne.  

 
ION BARBU (1895-1961) 

 Un pas essentiel, pensons nous, vers l’européanisation de la littérature roumaine fut celui 
entrepris par Ion Barbu dans une certaine partie de son œuvre dont nous nous occuperont dans ce 
qui suit. L’œuvre de Barbu fut, en partie une synthèse de la modernité, certaines de ses poésies 
rappelant certains sommets de la création européenne, tels Leconte de Lisle, Stéphane Mallarmé. 
Par certains autres de ses poèmes, il créa de répliques allusives à des œuvres de ces 
prédécesseurs (voir Riga Crypto…). Enfin, par l’un de ses grands poèmes inspiré de l’univers 
balkanique, il donna une alternative à la structure de l’imaginaire occidental  et à la vision 
occidentale qui en résulte à travers le thème de la navigation.  
Quant à ses origines, on le sait, le thème de la navigation est aussi ancien que la civilisation 
européenne et il remonte à la mythologie de l’Antiquité grecque. Deux récits mythiques536,  
complémentaires par la structure de leur contenu, mettent à profit ce thème: l’expédition des 
Argonautes à la recherche de la Toison d’or et l’aventureux retour d’Ulysse après la guerre de 
Troie. Comme on peut le constater, l’imaginaire mythologique grec conçoit deux types de  
perspectives sur les déplacements marins: un premier type où l’on focalise sur l’étape de l’aller 

                                            
533 Ibidem. 
534 « Avant le sortilège la forêt fut une belle cité/ Dont les arcs se firent des branches, les colonnes de gros 

troncs d’arbres ». () 
535 George Călinescu, « Istoria literaturii române de la origini până în prezent» in Livius Ciocârlie, op. cit. 

p. 104.  
536 Voir à ce propos Şerban FoarŃă, Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu,  Editura Facla, Timişoara, 1980,  

pp. 22-24. 
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et le second où l’on privilégie le retour. Dans les deux cas il s’agit d’un centre, dans le premier 
cas, on quitte ce centre pour l’enrichir ultérieurement du butin de l’expédition finalement réussie; 
dans le second, il s’agit d’un retour à l’état essentiel de l’être, symbolisant une sorte d’anamnèse 
archétypale. Quant au premier cas, il symbolise plutôt l’effort de l’élargissement de la sphère 
cognitive.  

Il y a trois repères dans la poésie française moderne privilégiant, chacun à sa façon, le 
mythe expéditionnaire et la symbolisation d’une certaine évolution du processus cognitif, 
relevant de quelques étapes distinctes, à leur tour. Nous les rappellerons très brièvement : 
l’élargissement quantitatif, au début, de la sphère  de la connaissance menant à une crise 
symbolisée par le naufrage dans le poème de d’Alfred de Vigny, La bouteille à la mer; pourtant 
la communication de ce  progrès dans la connaissance se fait avec les vieux moyens de la pensée 
transcendantale: message univoque (la bouteille), moi unitaire (le capitaine), etc.; 
 élimination de la pensée transcendantale: message éclaté au niveau de l’image, moi porté 
disparu, aspiration du navire à son éclatement complet „Oh! Que ma quille éclate, que j’aille à la 
mer ! » s’exclame le bateau rimbaldien – Le bateau ivre – encore prophétique, cependant, car le 
texte n’est pas encore à l’état qu’il invoque ; 
enfin, élaboration d’une nouvelle pensée qui se dit pendant qu’elle se fait, qui n’est plus 
prophétique, donc, qui n’a plus pour siège un moi identitaire, mais un signifiant s’attribuant, 
d’une façon ou d’une autre , le rôle communicatif que remplissait avant le moi et le symbole, 
maintenant disparus. C’est le poème mallarméen, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.   
Mais qu’en est-il de Ion Barbu à ce propos ? Quant au poète roumain, il était grand temps d’y 
revenir, il semble avoir emprunté le chemin inverse par rapport à la poésie occidentale: le 
chemin du retour. Il s’agit du poème Nasrédine Hodja à Isarlîk. Pourrait-on alors affirmer que 
son archétype serait le voyage d’Odyssée ? Quoique ce soit un chemin du retour, ce n’est pas ce 
qu’on pourrait appeler une „odyssée” car le fragment de voyage visé est le tout dernier, le texte 
du poème évoque juste le moment de la rentrée dans le port du sage oriental et non pas une 
succession d’aventures pleines de suspense terminée par des retrouvailles heureuses. Pour être 
plus précis, on ne fait pas de référence à un voyage en termes d’étendue, – or, si on le fait, sa 
limite c’est la ligne de l’horizon – on pourrait dire qu’on fait cette référence plutôt en termes de 
profondeur. Or, les poèmes français précédemment évoqués, traitant du thème de la navigation 
en variante argonautique, conservaient l’essence de cet archétype: la référence à un objet 
extérieur de la connaissance, quel qu’il eût pu être et de quelque nature qu’elle eût été cette 
référence. Alors, à ce qu’il paraît, l’attitude barbienne est de contestation générale. Ainsi, le texte 
de son poème semble s’intégrer dans un dialogue intertextuel généralisé avec l’image 
fondamentale de la recherche dans l’imaginaire européen et non pas simplement avec tel ou tel 
moment précédent. Tout en partant de la même source, l’ancienne spiritualité grecque, il offre 
ainsi une alternative, en quelque sorte asymétrique, au type de modèles cognitifs offerts par 
l’imaginaire du lyrisme français, tout au moins.  

Quant au moi, il est de plus en plus réduit à son essence de sorte que finalement il mord au 
propre – et , évidemment, au figuré – à sa propre chair: 

 
„Sfânt trup şi hrană sieşi, Hagi rupea din el” 

«Saint corps et chair divine, Hagi mord à soi-même» 
 
Cette connaissance par l’approfondissement et non plus par l’extension nous semble, par 

ailleurs, beaucoup plus actuelle que les modèles mentionnés de la lyrique française. Nous devons 
nous expliquer plus en détail là-dessus.  
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Tout d’abord, il faut dire qu’il nous semble que l’imaginaire poétique ait  le rôle d’éclaireur en 
matière épistémique dans l’époque qu’il sous-tend et à l’intérieur de laquelle il oeuvre: il 
détermine, on pourrait dire les esprits de l’époque à s’acheminer vers une certaine direction 
d’évolution. Ainsi, les artistes du non-figuratif dans la peinture française du XIX-ième siècle, 
mais aussi l’éclatement syntaxique du texte poétique mallarméen, déjà mentionné,  préparent, 
pourrait-on dire, la sensibilité de l’époque suivante de sorte qu’une génération plus tard, 
l’imaginaire scientifique aussi allait s’en ressentir : voir à ce propos les théories de la 
microphysique de la première partie du XXe siècle537.   
Quant à l’imaginaire barbien du poème en question, il semble attirer l’attention et, par 
conséquent, essayer de séduire la sensibilité de l’époque vers une direction où la réflexion 
scientifique ne venait que de s’engager par le pas courageux de Sigmund Freud, celui de forger 
une discipline ayant pour objet systématique l’inconscient. Or, le navire nasrédinien, un simple 
caïque des mers du Levant, dépourvu d’avirons, au mât trop court, semble annoncer justement 
l’éveil de l’intérêt de la pensée pour cette réalité des profondeurs troubles car sa proue est 
décorée non pas par la toison d’or argonautique, cette essence de la connaissance selon 
l’alchimiste,  mais par des symboles de la vie élémentaire:  

 
“În loc de aur, pieptul acelui trist Argos 
Ducea o lână verde de alge năclăite.” 
«Au lieu d’or,  la poitrine de ce triste Argos 

      Hissait une toison verte d’algues entremêlées.»  
Autrement dit, l’intérêt de l’esprit ne porte plus vers quelque réalité  extérieure et lointaine, mais 
vers un univers apparemment hideux gisant dans les profondeurs des eaux agitées par la houle 
qui fait en même temps balancer le caïque dans toutes les directions, tangage et roulis mêlés. 
Tout ce symbolisme semble être une sorte de prophétique «vision intuitive et délibéré 
ordonnancement»538 comme en vue de préparer les esprits à accueillir la vague psychanalytisante 
qui allait suivre,  ainsi que tout l’imaginaire des profondeurs sur lequel s’appuie plus d’une 
théorie moderne portant tant sur le moi que sur le texte. Théories qui, comme on le sait, allaient 
s’élaborer en Occident ! Ainsi, maniant des éléments de l’imaginaire balkanique distribués sur 
des structures mythiques remontant à l’Antiquité et communes à tout l’espace culturel européen,  
Ion Barbu élabore des structures poétiques émancipées de l’influence occidentale, mais 
complémentaires à celles de cet espace-là, faisant ainsi, à son insu,  un pas important vers la 
création d’une identité commune des valeurs symboliques européennes. 
Et avant de finir, nous voudrions apporter un dernier argument à notre démarche. En effet, on 
pourrait se demander si notre point de vue concernant cette complémentarité entre l’imaginaire 
poétique et l’imaginaire scientifique ne serait pas un peu hasardé. Quoi qu’il en soit, nous avons 
la satisfaction de nous y retrouver en une noble compagnie car voilà ce que, Ion Barbu lui–même 
pouvait soutenir là-dessus, en parlant de Rimbaud : «Pour conclure, il faut reconnaître que le tout 
dernier Rimbaud pose des problèmes qui dépassent de beaucoup l’art seul […] Il se pourrait 
donc que Les Illuminations requièrent plutôt de l’esprit scientifique que du lyrisme pur.»539 

                                            
537 Pour mieux saisir l’évolution de l’imaginaire scientifique et la transition du déterminisme à 

l’indéterminisme, voir Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, PUF, Paris, 1963. 
538 Définition de la poésie donnée par I. Barbu dans le texte d’une dédicace sur un livre de ses poésies offert 

au mathématicien Gh. łiŃeica, apud Mircea Scarlat, Ion Barbu poezie şi deziderat, Editura Albatros, Bucureşti,  
1981, p. 36.  

539 « Rimbaud » in Ion Barbu, Versuri şi proză, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, PP. 240-241. 
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Alors, il se pourrait que le poème Nasrédine Hodja à Isarlîk requière plutôt du niveau 
épistémique profond, commun aux deux imaginaires, niveau où il vise à modifier l’épistémè 
même de l’époque. 

 
Conclusions 

Trois grands écrivains, trois étapes du devenir d’une petite littérature de plus en plus 
ouverte au renouvellement européen, au cours des deux derniers siècles. Le premier pas rendit 
possible une paradoxale coexistence du Même autochtone et de l’Autre occidental, en vertu, 
surtout, de la couche profonde de leur imaginaire commun. Le deuxième représenta, on l’a bien 
vu, la consolidation de cette coexistence avec un déplacement d’accent du côté de l’innovation. 
Le troisième de ces pas, enfin, marqua un renversement radical du statut de la littérature 
roumaine. Ce fut le moment où, exploitant toujours la couche ancestrale de l’imaginaire culturel 
européen, un poète roumain proposa, pour la première fois, une valorisation de cet imaginaire 
allant à l’encontre de celle qu’en avait faite les poètes occidentaux, français en l’occurrence.  

Á partir de là, la littérature roumaine devint une voix légitime du chœur européen. Un 
Tristan Tzara, un Eugen Ionescu, mais aussi un Emil Cioran ne tardèrent pas à en porter 
témoignage.   
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Plus grave que la mort de Dieu est l’ignorance des dieux.  Gilbert Durand 
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La rencontre de Gilbert Durand avec Mircea Eliade avait lieu dans les années soixante. Gilbert 
Durand avoue qu’il a eu l’honneur d’être introduit dans le cercle d’Eranos par Henry Corbin et 
Mircea Eliade, en 1964540. Dans son ouvrage fondamental, Structures anthropologique de 
l’imaginaire il invoque souvent les travaux de Mircea Eliade et fait des commentaires, 
quelquefois critiques, qui prouvent le fait qu’il connaissait très bien l’œuvre de l’historien des 
religions, ce qui nous montre d’ailleurs son article dédié à la pensée de Mircea Eliade dans le 
Cahiers de l’Herne541. A son tour, Mircea Eliade était lui aussi au courant des recherches de 
Gilbert Durand542. Mais la rencontre épistémologique entre Durand et Eliade a eu lieu dans le 
cadre du projet général de la pensée de l’imaginaire développé par le Cercle d’Eranos. 
En général, la perspective anthropologique durandienne suppose plusieurs genres de critiques. Il 
y a d’abord les critiques réductionnistes du domaine extérieur de l’anthropologie de l’imaginaire. 
Il s’agit de la critique philosophique habituelle de la part de la rationalité académique, positiviste 
pour laquelle le domaine de l’imaginaire reste encore soit une région confuse de l’esprit qui 
empêche la manifestation de la raison et de la vérité, soit  un domaine réservé à la création 
artistique, au divertissement, au spectacle, au simulacre du jeu, au monde virtuel de l’écran etc. Il 
y a aussi une critique réductionniste de la psychologie. Gilbert Durand donne comme exemple, à 
ce propos, un livre de Philippe Malrieu. Une autre direction critique indirecte vient de la part du 
poststructuralisme et du postmodernisme relativiste (Foucault, Derrida, Vattimo, Rorty etc) qui 
nie l’existence d’un sens transcendantal en réduisant le symbole au simple signe. Pour ce genre 
de critique, Gilbert Durand et Mircea Eliade sont inclus parmi les derniers onto-théologiens 
essentialistes du XXème siècle. En fin, la troisième approche c’est une critique constructiviste qui 
vient de l’intérieur du domaine des recherches contemporaines sur l’image et le symbole. Ce 
genre de recherches valorise tant les ouvrages anthropologiques durandiens sur la pensée 
figurative que les recherches d’histoire des religions de Mircea Eliade.  

Notre démarche se développe dans le cadre de cette dernière. Nous nous proposons par 
conséquent de répondre en synthèse à quelques questions visant certaines directions 
complémentaires de la pensée des deux anthropologues: la critique de l’historisme et du 
relativisme, la vocation ontologique de l’imaginaire, le nouvel humanisme, la pédagogie de la 
pensée ouverte, l’héritage de l’anthropologie de l’imaginaire.  
 
De la critique du  structuralisme formel  à la critique de l’historisme 

 
La pensée occidentale a toujours considéré, après  Le Discours de la méthode, sous-titré, pour 
bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, que la méthode était absolument 
nécessaire dans toute la connaissance scientifique, y compris dans les sciences de l’homme. Mais 
l’obsession de la méthode attire aussi le positivisme de la méthode. Dans l’épistémologie du 
XXème siècle, après les révolutions scientifiques, le problème de la vérité et celle de la méthode 
connaissent un changement ontologique essentiel. Pendant plus d’un siècle,  le paradigme de la 
vérité comme donnée est remplacé dans l’imagination de l’Europe par l’idée de la vérité comme 
création. Mais « la vérité-création » suppose elle aussi un fondement anthropologique. 
                                            

540 Gilbert Durand, Introduction à la mythodologie, Paris, Albin Michel, 1996, p. 32. 
541 Gilbert Durand, « Mircea Eliade et l’anthropologie profonde », in  Mircea Eliade, L’Herne, Paris, Editions 

de l’Herne, 1978, pp. 92-96. 
542 Voir par exemple l’étude dédié à Gilbert Durand par Mircea Eliade « Note sur la mythologisation », in La 

Galaxie de l’Imaginaire. Dérive autour de l’œuvre de Gilbert Durand (s. la dir. de Michel Maffesoli), Berg 
International Editeurs, Paris, 1980. 
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Dans sa collection d’études Contingence, ironie et solidarité, Richard Rorty  parle d’une scission 
à l’intérieur de la philosophie, il y a deux siècles, concernant le problème de la vérité. Certains 
philosophes fidèles de l’idéal de l’Illuminisme voient une lutte qui continue entre la science et la 
religion, entre la raison et non-raison (c'est-à-dire avec toutes les forces de l’intérieur de la 
culture qui soutiennent que la vérité n’est pas découverte mais elle est créée). D’autre part,  il 
situe les philosophes qui considèrent que la science de la nature est le serviteur de la technologie 
et elle n’a aucun sens moral.543 Il donne comme exemple le romantisme qui considère que 
l’imagination, plutôt que la raison, est la faculté humaine centrale et située à l’origine du 
changement de la culture. Fidèle à sa méthode analytique, le philosophe américain se situe sur 
une position niant les deux extrêmes et soutenant l’idée que la vérité est créée par la contingence 
du langage. « La vérité ne peut exister en dehors de nous – elle ne peut  exister indépendamment  
de la raison humaine – parce que les propositions ne peuvent pas être en dehors de nous. Le 
monde (physique, n.n.) est en dehors de la raison mais pas ses descriptions. Seules les 
descriptions du monde peuvent être vrais ou faux. »544. Richard Rorty nous propose la variante de 
Donald Davidson qui considère le langage de la science et de la culture de l’Europe du XXème 
siècle comme résultat des contingences pures. Il invoque l’analogie de Mary Hesse qui entend 
les révolutions scientifiques comme des redescriptions métaphoriques de la nature. Pour 
Davidson et dans le sillage de Wittgenstein, la métaphore est une contingence du langage, qui 
n’est pas testable du point de vue épistémologique (si elle est vraie ou fausse), mais elle peut 
devenir testable si elle est acceptée à la longue par une communauté linguistique. C’est-à-dire la 
métaphore est un sorte de pensée intuitive qui provoque le changement du langage, mais elle 
reste une contingence pure. L’histoire même de la connaissance est une série de contingences. 
Ce qui est important c’est de savoir s’il existe un fondement anthropologique qui détermine 
l’apparition de la « métaphore » responsable du changement du langage et par conséquent de la 
création de ces « contingences » de la vérité.  
Par rapport au relativisme américain qui supprime n’importe quel fondement ontologique du 
langage, le structuralisme figuratif montre que la métaphore et toutes les créations de l’esprit ne 
peuvent  être réduites à de simples contingences. Elles supposent comme fondement ontologique 
l’imaginaire. En pleine époque de toutes les structuralismes, pour justifier sa nouvelle ontologie 
qui ouvre la voie à l’anthropologie de l’imaginaire, Gilbert Durand fait une analyse critique, on 
peut dire « historique », du « différend qui oppose en anthropologie le structuralisme abstrait de 
Claude Lévi-Strauss et l’herméneutique historienne de Paul Ricœur ».545 En ce sens, il soutient 
une grande partie des idées critiques de Paul Ricœur à l’adresse du structuralisme formel de C. 
Lévi-Strauss qui « hésite entre un idéalisme absolu de la structure en tant que différentielle 
culturelle, et un matérialisme « grossier » qui se souhaiterait marxiste… »546. En même temps il 
prend distance par rapport à l’herméneutique historienne de Paul Ricœur, qui sur la vacuité du 
structuralisme formel fait « primer le remplissemment existentiel de l’historicité sous ses deux 
modes : celui de l’écoulement diachronique des événements reliés par la prise de conscience 
personnelle ou culturelle du temps irréversible et celui du déploiement herméneutique reprenant 
par redondance perfectionnant le sens ». Par conséquent il lui reproche son historisme néo-
hégélien : « d’abord parce que la notion d’historicité qu’il utilise nous paraît annexer, au profit 
de l’histoire positive, le bénéfice de l’imagination légendaire et du récit mythique, ensuite parce 
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que l’objectivité aveugle des événements ne peut en aucune façon régler et instaurer la 
subjectivité éminente du sens »547.  
Gilbert Durand semble se situer plus près de H. Corbin et de Mircea Eliade que de 
l’herméneutique de Paul Ricœur concernant la philosophie du symbole. Et peut-être que ce n’est 
pas par hasard. Les deux chercheurs sont intéressés surtout d’espaces culturels non-occidentaux. 
Le premier est un très connu spécialiste dans la culture de l’Islam et l’autre dans les religions 
archaïques. Henry Corbin cherche le paradigme oublié dans le soufisme et Mircea Eliade dans 
les hiérophanies du sacré. Tous les deux sont critiques face au relativisme, à l’historicisme et à la 
diachronie positiviste. D’ailleurs, Gilbert Durand invoque l’herméneutique d’Eliade sur 
l’événement fondateur « a-chronique situé in illo tempore, c’est-à-dire dans un instant 
détemporalisé qui en fait un éternel présent (j’allais écrire un impératif présent »), un avènement 
vivant… »548. Pour l’homme archaïque « exister » signifie vivre selon les modèles transcendants, 
extrahumains, selon les archétypes : « Vivre conformément aux archétypes revenait à respecter 
la loi, puisque la loi n’était qu’une hiérophanie primordiale, la révélation in illo tempore des 
normes de l’existence, fait par une divinité ou un être mythique »549.  Même si Eliade prend 
comme l’archétype fondamental de la régénération de l’histoire l’hiérophanie primordiale de 
l’illo tempore de la tradition archaïque il n’exclut pas la conception judeo-chretienne sur 
l’histoire. Pour la plupart des religions monothéistes la régénération du temps a lieu dans 
l’avenir. L’histoire est considérée comme théophanie. Même si le temps n’est plus réversible, 
c’est le futur qui va régénérer le temps, « c’est - á dire lui rendra sa pureté et son intégrité 
originelles. In illo tempore se situe ainsi non seulement au commencement, mais aussi à la fin 
des temps »550. En ce qui concerne la pensée historiciste de Hegel aux  philosophies 
contemporaines, elle tend « à valoriser l’événement historique en tant que tel, l’événement en 
lui-même et pour lui-même »551. Pour l’utopie de Marx l’histoire « n’est plus que l’épiphanie des 
luttes des classes », même si le fondateur du communisme scientifique « a revalorisé  à un 
niveau exclusivement humain le mythe primitif de l’Age d’Or, avec cette différence qu’il place 
l’Age d’Or exclusivement au terme de l’histoire au lieu de le mettre aussi au 
commencement. »552. L’historien des religions consacre, d’ailleurs plusieurs pages aux religions 
séculières du XXème siècle.  
Á la rencontre de Mircea Eliade et H. Corbin, Gilbert Durand reprend l’idée de Claude Lévi-
Strauss sur l’incessante redondance du mythe. Même si la connaissance historique est considérée 
par de nombreux philosophes contemporains une connaissance supérieure aux autres, 
l’anthropologue contemporain constate qu’à la foi « ce n’est pas le mythe particularisé 
culturellement qui se résorbe dans une histoire objective, mais bien au contraire les histoires des 
différents peuples, des différentes sociétés, qui peuvent se classer dans un type de structure 
mythique ».553 Gilbert Durand prend comme exemple entre autres les études de Georges 
Dumézil. Privilégier l’événement historique et la connaissance historique occidentale c’est 
déprécier toutes les autres traditions. En critiquant l’opposition que fait P. Ricœur « entre la 
pensée totémique passible du vide structuraliste et une pensée kérygmatique passible de la 
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plénitude du sens »554, G. Durand parle même d’un racisme culturel qui renvoie à la distinction 
lévi-bruhlienne des deux mentalités : primitive et civilisée. Sur la ligne de H. Corbin et de 
Mircea Eliade, il devient très critique par rapport à ce type de compréhension de l’histoire dans 
la pensée occidentale qui accorde toujours le primat à l’objet matériel : « Tout le colonialisme 
spirituel de l’Occident est sous-jacent à cette fameuse distinction : le racisme du peuple élu, 
portant par une histoire privilégiée, s’est perpétué dans l’intolérance des Eglises et finalement, 
laïcisé, s’est incarné dans les redoutables impérialismes qui au nom du sens de l’histoire  et de la 
force accordée par l’événement historique à l’Occident et aux sociétés de race blanche a conduit 
à la sanctification de la puissance matérielle et à la justification de l’oppression, de la conquête, 
voire du génocide ».555 Dans le même sens, les recherches d’anthropologie de Mircea Eliade sur 
les traditions archaïques et les cultures extra-européennes soutiennent le dialogue spirituel de 
l’Occident avec ces cultures « exotiques » de facture symbolique. Il parle, d’ailleurs d’une 
heureuse conjonction au XXème siècle par laquelle l’Europe occidentale a découvert la valeur 
cognitive du symbole : « toutes les découvertes et les vogues successives ayant rapport à 
l’irrationnel, à l’inconscient, au symbolisme, aux expériences poétiques, aux arts exotiques et 
non figuratifs, etc., ont indirectement servi l’Occident, en le préparant à une compréhension plus 
vivante et donc plus profonde des valeurs extra-européennes et en définitive au dialogue avec les 
peuples non européens »556. Son message est que, par ces découvertes, l’Occident a la chance de 
sortir de son empirisme et positivisme, bref de son historicisme et relativisme.  
 

La troisième voie 
 

Dans le contexte général de la découverte du symbolisme, le structuralisme figuratif de 
Gilbert Durand cherche, une troisième voie entre l’agnosticisme de Claude Lévi-Strauss et 
l’historicisme de P. Ricœur. Pour G. Durand « l’horizon du sens émerge de la procession des 
structures complètes qu’infuse le verbe créateur, hors et toujours contre l’aveugle chronologie 
et les tempêtes de l’histoire »557. La démarche durandienne suppose un fondement ontologique 
qui ouvre la voie à une anthropologie symbolique. Il dénonce le dualisme irrépressible de la 
métaphysique occidentale (matière-forme) et même l’ensemble du mixte matière-forme 
d’Aristote ou la synthèse abstraite de Hegel. En analysant la troisième voie, intermédiaire 
entre la forme et la matière dans le cadre du nouveau paradigme anthropologique (les 
archétypes de C. Jung, l’imaginal de H. Corbin ou les axes de l’imagination chez G. 
Bachelard), Gilbert Durand fait appel a « un sujet plénier, individué qui ne se réduit ni à la 
forme de son apparaître ni ne s’explique par les antécédentes de sa matière »558. C’est n’est 
pas donc par hasard que ce monde intermédiaire spécifique des individuations c’est celui de la 
tradition orientale dans lequel H. Corbin découvre « le domaine original et irréductible de 
l’Imaginal » et de Mircea Eliade, l’historien des religions qui nous propose l’herméneutique 
créatrice pour dévoiler dans les traditions religieuses les valeurs transhistoriques et le sens 
fondamental559 des hiérophanies. D’ailleurs G. Durand  remarque de nouveau la contribution 
de Mircea Eliade qui a montré « que derrière les phénomènes religieux historiques, localisés 
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hic et nunc dans une époque et une société données, il y avait de grands ensembles 
imaginaires permanents, non séparables qui constituent la fonction religieuse d’un Sapiens 
dont la sagesse comporte aussi la reliance (homo religiosus) à un Ailleurs absolu »560. Il 
s’ajoute la découverte de l’inconscient collectif par C. G. Jung et le monde des archétypes 
avec sa prégnance symbolique, qui détermine G. Durand à écrire « que l’anthropologie ne 
pense plus ni en termes formels, ni en termes d’histoire, mais en épiphanies d’images 
convoquées à la conscience poétique par de vastes appels archétypes »561. 

Apprécié à l’époque par Gilbert Durand, Noam Chomsky, dans le milieu anglo-saxon, a mis 
en évidence, lui aussi, les fondements ontologiques du langage par les structures innées. Mais 
par rapport à Chomsky, qui semble plus proche du structuralisme linguistique, G. Durand 
ouvre la voie anthropologique sur les traces de la psychologie de Jean Piaget. Du point de vue 
anthropologique, les structures figuratives de Gilbert Durand peuvent constituer une 
alternative entre les « structures innées » de Chomsky et les « structures acquises » de la 
psychologie génétique de Piaget562. 

L’expression la « subversion constructive » de Gilbert Durand suppose, on sait bien, comme 
troisième voie, « le trajet anthropologique » qui représente un intervalle de l’échange « qui existe 
au niveau de l’imaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations 
objectives émanant du milieu cosmique et social »563. Dans ce sens, il parle d’une structure 
anthropologique dynamique située entre les pulsions subjectives et le milieu objectif du sujet. 
Donc l’imaginaire « n’est rien d’autre que ce trajet dans lequel la représentation de l’objet se 
laisse assimiler et modeler par les impératifs pulsionnels du sujet et dans lequel 
réciproquement… les représentations subjectives s’expliquent  par les accommodations 
antérieures du sujet au milieu objectif »564. Les structures figuratives représentent l’épiphanie de 
l’Image, ajoute Durand. La critique du structuralisme de Claude Lévi-Strauss met en évidence 
l’aspect qualitatif de la structure anthropologique de l’imaginaire, caractérisée par un dynamisme 
transformateur.  
Le structuralisme figuratif de Gilbert Durand fait, sans doute, figure de dissidence. Une 
dissidence face à la pensée structuraliste en général, mais aussi dissidence face à l’auteur de 
l’Anthropologie structurale. Gilbert Durand reproche à son maître qu’il est tenté toujours 
« d’assimiler le mythe à un langage et ses composantes symboliques aux phonèmes ». Le mythe 
n’est pas une pure syntaxe formelle. Dans le cadre des structures anthropologiques de 
l’imaginaire le mythe est considéré « un système dynamique de symboles, d’archétypes et de 
schèmes, système dynamique qui sous l’impulsion d’un schème tend à se composer en récit. »565 
Pour Durand, le mythe semble concentrer non seulement le fil du récit ou le premier schéma de 
rationalité, mais aussi une polymorphie sémantique. De ce point de vue, le mythe suppose une 
structure universelle qui ne se confond pas avec la simple forme syntaxique. Durand  ne 
revendique pas un droit d’égalité entre l’imaginaire et la raison, mais « tout au moins 
d’antécédence de l’imaginaire et de ses modes archétypaux, symboliques et mythiques, sur le 
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sens propre et ses syntaxes »566. La raison n’est que l’une des structures polarisante particulière 
des champs des images. Pour l’anthropologue français, « la pensée en sa totalité se trouve 
intégrée à la fonction symbolique »567.  
Pour Mircea Eliade, l’expression culturelle de la fonction symbolique est le mythe de l’homo 
religiosus. Dans ce sens, il considère que : « le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un 
événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. 
Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des Êtres Surnaturels, une réalité 
est venue à l’existence…Les mythes révèlent donc leur activité créatrice et dévoilent la sacralité 
(ou simplement la sur-naturalité) de leurs œuvres »568. Le mythe raconte des histoires sacrées qui 
par ses récits participent à l’élévation de l’homme vers la transcendance. L’imagination 
mythique aide l’homme religieux à dépasser ses propres conditionnements historiques. Elle 
représente la révélation du sacré. Le sens herméneutique de cette révélation renvoie à une 
structure ontologique créatrice de l’homme, structure responsable de toutes ses productions 
symboliques. Par sa thèse sur l’irréductibilité du sacré, Mircea Eliade s’oppose à toutes  les 
formes de réductionnisme (psychologique, sociologique, historique etc). Il accorde ainsi au sacré 
un statut ontologique original qui est découvert par l’imagination mythique. Dans ce sens, le 
structuralisme herméneutique de Gilbert Durand est complémentaire à l’herméneutique du sacré 
de Mircea Eliade. Quoique Eliade soit souvent critique à l’adresse de la méthode structurale, il 
apprécie l’importance des recherches de Claude Lévi-Strauss et de Gilbert Durand. D’ailleurs, 
tant Eliade que G. Durand parlent de structure comme d’un ensemble de forces et pas seulement 
comme d’un schéma formel. Á la recherche du fondement otologique de la pensée religieuse, en 
accordant une importance essentielle à la synchronie des phénomènes religieux dans le cadre 
d’un système global des interactions qui supposent la révélation du sacré, Mircea Eliade semble 
apparemment plus proche de la « structure objective » de Claude Lévi-Strauss que de celle de 
Gilbert Durand. D’ailleurs Gilbert Durand reproche, en ce sens, à Mircea Eliade une sorte de 
positivisme objectif dans son Traité d’histoire des religions. Mais on va voir que par le concept 
d’hiérophanie Mircea Eliade renvoie plutôt aux structures dynamiques  durandiennes. 
Les structures anthropologiques de l’imaginaire sont caractérisées par un dynamisme 
transformateur des images symboliques qui tentent de représenter la transcendance. « Ne 
pouvant figurer l’infigurable transcendance, l’image symbolique est transfiguration d’une 
représentation concrète par un sens à jamais abstrait. Le symbole est donc une représentation qui 
fait apparaître un sens secret, il est l’épiphanie d’un mystère »569.  En ce sens, l’épiphanie est 
toujours une hiérophanie. Ni Eliade, ni Durand ne peuvent être considérés comme des onto-
théologiens. Les mythes et les symboles sont des créations de l’imagination humaine portant en 
elles-mêmes une déterminante ontologique. Si le symbole est une épiphanie de la transcendance, 
c'est-à-dire une hiérophanie, alors il est l’instance médiatrice entre l’infigurable invisible et le 
monde visible. Peut importe la diversité des représentations symbolico-culturelles. C’est ce qui 
est important, c’est la capacité universelle de l’être humain de représenter le non -représentable. 
L’instance médiatrice entre le visible et l’invisible est représentée par la fonction 
herméneutique : l’imaginal chez H. Corbin, la conscience intentionnelle imaginative de l’hommo 
religiosus chez  Mircea Eliade, les structures de l’imaginaire chez G. Durand.  
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Si pour Derrida, qui supprime n’importe quelle signification transcendantale, la platonicienne 
chôra devient un simple indécidable du lexique, pour Gilbert Durand la chôra est une réalité 
ontologique, une matrice génératrice du sens. Dans le cas de M. Eliade et de G. Durand, 
l’anthropologie suppose ainsi une ontologie des structures intermédiaires entre le sensible et 
l’intelligible. « Parce qu’elles ne sont ni des apparences ou des relations formelles pures ni de 
simples événements liés aux incidentes objectives de l’histoire, les structures sont constitutives 
du sujet anthropologique »570, note Durand. Elles expriment les régions de l’imaginal, la 
troisième voie, responsable de toutes les œuvres, les attitudes et les opinions humaines. « Il est 
donc permis d’entrevoir une troisième méthode correspondant à cette troisième manifestation du 
connaissable qu’est l’Imaginal »571. La troisième méthode c’est la science du symbole - 
l’herméneutique, qui dépasse le formalisme et aussi l’historicisme. La méthode du structuralisme 
herméneutique a comme but de découvrir les régions de l’imaginaire, c'est-à-dire la prégnance 
du symbole.  
Mircea Eliade parle d’une  tension existentielle de l’homme qui détermine par la conscience 
imaginante la révélation du sacré comme hiérophanie. Les controverses concernant la 
« perception » et la « projection » de la transcendance dans le monde réel augmentent soit le rôle 
de l’expérience sensible, soit celui de la configuration intelligible. Les études d’Eliade font plutôt 
ressortir le fait que l’historien des religions préfère une forme intermédiaire située entre le 
sensible et l’intelligible. Cette forme intermédiaire est l’image symbolique même, déterminée par 
une disposition psychique de l’homme, reflétant dans sa conscience une tension existentielle. En 
tant que représentation de l’imagination symbolique, le sacré se manifeste dans le profane ; c’est 
ce qu’Eliade appelle l’hiérophanie. La définition des traits des expériences religieuses, par 
l’analyse du sacré et des hiérophanies, constitue pour Eliade la configuration de l’histoire 
culturelle de l’homme, avec pour point de départ le symbole. L’étude des hiérophanies et de ses 
variétés, entreprise par l’historien des religions, a pour fondement ontologique l’interprétation de 
la polarité sacré – profane, à partir de la signification du symbole en tant qu’hiérophanie. C’est 
l’hiérophanie qui réalise la fusion entre le sensible et le suprasensible, sans annuler les deux 
éléments hétérogènes, polaires. La transcendance des contraires signifie, chez Eliade, la 
recherche d’une paradoxale unité-totalité. Cette paradoxale unité-totalité est exprimée par le 
truchement du troisième terme, le tiers-inclus, l’hiérophanie. « L’hiérophanie est placée ainsi au 
carrefour de l’histoire et de l’éternité, en tension entre l’immanence et la transcendance »572.  
Pour l’homme traditionnel la perspective de comprendre le monde c’est la perspective de la 
gnose unifiante. L’homme est le carrefour, le lieu de passage où se concrétise le secret reliant la 
création au Créateur. Par l’imagination épiphanique, l’intelligence symbolique, médiatrice, 
l’anthropologie de Durand et Eliade tente à réhabiliter aussi toute une tradition oubliée par la 
philosophie moderne. Pour les deux anthropologues la crise des sciences humaines en Occident a 
été causée par l'abandon d’une certaine tradition philosophique : l'hermétisme. Dans ce sens, 
leurs œuvres semblent-elles avoir une direction commune à la redécouverte de cette tradition en 
affirmant la puissance donatrice de sens, instaurative, du mythe et du symbole dans la pensée 
européenne de l’imaginaire de la deuxième partie du XXème siècle. 
 La voie vers l’anthropologie chez Durand et Eliade passe par l’herméneutique. Les deux 
méthodes herméneutiques (celle du structuralisme figuratif et celle de la phénoménologie des 
religions de M. Eliade) même si différentes par la nature du domaine de recherche sont des 
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méthodes complémentaires de la compréhension de l’imaginal. L’anthropologie de l’imaginaire 
de Durand, mais aussi  l’anthropologie du sacré de M. Eliade renvoie toujours à un tertium 
datum, qui selon Durand « n’est ni celui d’une formalisation méta-humaine, ni celui d’une 
historicisation infra-humaine réduisant le destin au déterminisme extrinsèque des événements de 
l’histoire »573. 
 

De l’imagination créatrice à la pédagogie de l’imaginaire 
 
L’herméneutique est la méthode d’accès à l’expérience subjective de spiritualisation du concret, 
à l’imagination créatrice de l’homme. Elle n’est pas une méthode d’explication, mais une 
méthode de compréhension de l’imaginal. Pour Mircea Eliade, l’herméneutique du sacré 
envisage aussi le décryptage des messages des phénomènes religieux, des symboles et des 
mythes pour les rendre accessibles à l’homme contemporain. Le but de cette compréhension est 
de montrer que l’ homo religiosus  est l’homme total, le premier homme. L’histoire des religions 
ne peut être une discipline analytiquement neutre, sans que son effort intellectuel ne perde de sa 
créativité. D’ailleurs, la juste question ne serait possible qu’à l’aide d’une assiduité exemptée de 
questions créatrices, tout comme elle n’est pas possible par la paresse de l’esprit. C’est pourquoi 
Eliade n’hésite pas à parler du caractère créateur et transformateur de l’herméneutique totale de 
l’historien des religions. « De par son propre mode d’être, l’histoire des religions est forcée de 
produire des oeuvres et non pas seulement des monographies érudites »574. Il donne comme 
exemples « herméneutiques » l’humanisme de la Renaissance, la Réforme et la Contre-réforme.  
Il y a au moins deux valences de l’herméneutique totale qui nous semblent bien importantes. 
Tout d’abord, sa créativité peut être assimilée aux autres découvertes du domaine des sciences de 
la nature ou de la technologie, par les nouvelles significations qu’elle révèle à l’homme 
contemporain dans les phénomènes religieux. Puis, il s’agit du fait que l’herméneutique ne reste 
pas une instruction, mais elle est assimilée à une technique spirituelle capable de modifier 
finalement la qualité même de l’existence humaine. Dans ce sens, Mircea Eliade considère que 
l’histoire des religions peut, - dans une plus grande mesure que la philosophie, et par ses 
formules consacrées -, en tant qu’herméneutique totale, investiguer et élucider bon nombre de 
situations significatives et de manières de vivre au monde, qui autrement s’avèreraient 
inaccessibles. Il se rapporte ici, en tout premier lieu, à toutes les autres cultures religieuses, non-
européennes. Mais il ne s’agit pas d’introduire, dans des modèles philosophiques occidentaux 
certaines significations oubliées ou discréditées, mais de réaliser de nouvelles oeuvres et 
manières de penser à partir de ces découvertes de l’historien herméneute. L’interprétation de 
Feuerbach ou de Marx concernant la religion en tant qu’aliénation constitue l’exemple occidental 
d’un réductionnisme et d’un historicisme qui exempte l’esprit d’une dot culturelle irrécupérable, 
et qui, finalement affecte nos propres ressources de régénération spirituelle. Dans le même ordre 
d’idées, nous devons avoir une toute autre attitude envers les univers imaginaires européens de 
l’art, de la littérature, etc., qui ne doivent pas être réduits à leur simple fonction ludique 
d’amusement et de détente. Ce sont des exercices spirituels voués à transformer la condition 
humaine. L’homme doit réapprendre leur fonction spirituelle. Pareillement, l’histoire des 
religions peut devenir une herméneutique créatrice et une sorte de pédagogie, selon Eliade, 
susceptible de faire changer l’homme, donc une source de création de « valeurs culturelles ». En 
tant que produit de la pensée européenne, elle doit se situer sous le signe de la rencontre avec 

                                            
573 Gilbert Durand, op. cit. 
574 Mircea Eliade, La nostalgie des origines, Ed. Brèches, Gallimard, 1996, p. 107. 
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l’Autre, longtemps réprimé par l’histoire. La découverte des cultures exotiques, primitives, des 
divers types de religions et de cultures, a la même signification que la découverte de 
l’inconscient par la psychanalyse. Les rencontres de l’homme occidental avec l’univers de 
l’Autre, quelques dramatiques puissent-elles nous paraître de nos jours, supposent l’acceptation 
de nouvelles potentialités. Dans ce sens, l’histoire des religions, en tant qu’herméneutique totale, 
peut contribuer au réveil même des significations oubliées de l’esprit européen, les fondements 
symboliques du nouvel humanisme. 
 Á son tour, Gilbert Durand entrevoie les bases du nouvel humanisme par la redécouverte de la 
fonction fantastique : « non seulement cette fonction fantastique nous apparaît comme 
universelle dans son extension à travers l’espèce humaine, mais encore dans sa compréhension : 
elle est à la racine de tous les processus de la conscience, elle se révèle comme la marque 
originaire de l’Esprit »575. Tout comme remarque Jean-Jacques Wunenburger, « passer par une 
expérience de l’imagination non objective, ce n’est pas du tout diminuer la connaissance 
rigoureuse de l’homme, mais au contraire, à l’intérieur de la subjectivité et par son intermédiaire, 
mettre à jour des structures invariantes de la vie psychique, que G. Durand se propose de 
concevoir comme les fondements d’une fantastique transcendantale »576. 
Pour redécouvrir le paradigme perdu et les fondements du nouvel humanisme, si nécessaire dans 
un monde qui réduit l’homme au pragmatisme et relativisme, Mircea Eliade nous renvoie à la 
rencontre avec l’homo religiosus, G. Bachelard avec les poètes et les axes de l’imagination et G. 
Durand par la fantastique transcendantale avec l’imagination créatrice de l’homo symbolicus de 
tous les domaines de l’esprit. La fonction fantastique nous offre ainsi la liberté de choisir la 
vérité. Durand critique l’objectivisme sémiologique contemporain  qui ignore les démarches 
d’une anthropologie générale et de l’humanisme plénier577. C’est la raison pour laquelle on doit 
éviter les définitions sectaires de la vérité, métaphysique-identitaires, historicistes ou relativistes. 
La vérité du puritanisme rationaliste tend à généraliser une perspective particulière à l’échelle de 
la création humaine. Le problème de la vérité doit être un problème philosophico-
anthropologique qui s’oppose au culte de la civilisation rationaliste qui en réprimant le mythe a 
rendu possible, dans le XXème siècle, l’apparition des démons destructifs de l’irrationnel.  
La vérité est une création libre parce qu’elle est déterminée par la dynamique de la fonction 
fantastique - le fondement ontologique de la liberté même. « Car la véritable liberté et la dignité 
de la vocation ontologique des personnes ne reposent que sur cette spontanéité spirituelle et cette 
expression créatrice qui constitue le champ de l’imaginaire »578. Il ne s’agit pas d’une vérité 
rortyenne de la contingence du langage. Par contre, la vérité est polyvalente, tout comme la 
rationalité, à cause de ce fondement ontologique qui est l’imaginaire. C’est l’espace de la 
fantastique transcendantale qui maîtrise les trois dimensions du temps et de la vérité. En ce sens, 
l’illo tempore de Mircea Eliade est le temps fondamental d’origine et le temps spatialisé de la 
fantastique durandienne et de l’imagination créatrice. « Bien loin d’être une forme a priori 
« plutôt » de l’altérité matérielle, l’espace s’est découvert comme la forme a priori de la 
créativité spirituelle et de la maîtrise de l’esprit sur le monde »579. 

Dans l’ouverture de cette idée de l’espace créateur, tout comme Mircea Eliade, Gilbert 
Durand nous propose une nouvelle anthropologie ouvrant la voie à une pédagogie fondamentale 
                                            

575 Gilbert Durand, Structures…, p. 461. 
576 Jean-Jacques Wunenburger, « Pour une subversion epistemologique », in La galaxie de l’imaginaire, op. 

cit., p. 65. 
577 Gilbert Durand, op. cit., p. 496. 
578 Ibidem, p. 497. 
579 Ibidem, p. 500. 
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de l’humanisme fondé sur l’imagination créatrice. Une pédagogie individuelle, mais aussi une 
pédagogie sociale, une éducation esthétique par la redécouverte des ressources imaginaires de 
l’être humain.  

 
En guise de conclusion : l’héritage du structuralisme figuratif 
 

Á l’époque où Derrida avait procédé à la déconstruction et au démantèlement du structuralisme, 
Gilbert Durand fait la démonstration de l’existence d’un structuralisme figuratif de la pensée 
symbolique. Le terme de structuralisme figuratif suppose une certaine ambiguïté sémantique. 
Peut-être aussi que sa construction théorique sur la fantastique transcendantale n’est pas trop 
consistante du point de vue de l’argumentation philosophique, ainsi que la notion métaphorique 
de mythodologie. Mais ce qui reste, en accord avec tous les autres pères fondateurs de la notion 
de l’imaginaire, y compris Mircea Eliade, c’est le message anthropologique du changement de 
l’homme à une époque de la crise des images produites par une rationalité identitaire et ses 
variantes positivistes. Gilbert Durand parle en ce sens d’une révolution fondamentale par la 
convergence de la pensée contemporaine, tout comme l’a montré le Cercle d’Eranos, dans le 
cadre du même « bassin sémantique », avec les recherches scientifiques contemporaines des 
domaines relativement différentes : la physique ou la biologie. Il note d’ailleurs que 
l’ « anthropologie des profondeurs » cultivée à Eranos, par la psychologie de Jung, l’histoire des 
religions de M. Eliade ou le culturalisme islamique de H. Corbin « manifeste une épistémologie 
du signifié, un réalisme anthropologique à l’unisson de la métaphysique de la physique 
contemporaine… »580. 
Pour la contribution de Gilbert Durand dans le cadre du projet d’Eranos, on peut envisager au 
moins trois héritages importants de l’anthropologie de l’imaginaire : 1. Une construction 
théorique par laquelle l’auteur des Structures… offre à l’imaginaire sa place ontologique 
originaire dans l’anatomie de l’esprit ; 2. Une construction pédagogique qui, par l’Ecole 
dissidente de Grenoble, a favorisé la création d’un réseau de centres de recherches sur 
l’imaginaire dans l’espace européen en Amérique Latine, en Asie etc. ; 3. Une nouvelle 
méthodologie déterminée par sa pensée du structuralisme figuratif. Dans la bonne tradition 
occidentale, il ne renonce pas à l’instrument rationnel de la recherche : la méthode. Mais il 
soutient une science générale de l’homme où la mythocritique et la mythanalyse deviennent les 
prolégomènes d’une épistémologie du signifié : la mythodologie. Sa révolution de la méthode 
n’est pas nihiliste ou déconstructive. Selon son propos, elle peut-être considérée une subversion 
constructive provoquant « des révisions déchirantes dans les pédagogies et les écoles du Vieux 
Continent… »581. Ce qui est important à la rencontre de la pensée de Mircea Eliade c’est que 
Gilbert Durand par la révolution mythodologique « intègre, en plus du rationalisme classique, 
petit héritage de quelques siècles de l’adulte blanc et civilisé, toute la moisson immémoriale des 
pensées sauvages qui sont celles de toute l’espèce humaine depuis son apparition sur terre, et qui 
sont encore celles de l’homme quotidien… »582. En se sens, tout comme Mircea Eliade, Gilbert 
Durand nous propose une rationalité plurivalente et un dialogue interculturel déterminé par le 
projet d’une pensée de la dualitude. Au niveau philosophique, il est très proche des projets de 
Stéphane Lupasco concernant les nouvelles voies de penser la « polarité » par ses structures 

                                            
580 Gilbert Durand, Introduction…, pp. 78-79. 
581 Ibidem, p. 228. 
582 Ibidem, p.229. 
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synthétiques, « structures d’équilibre qui maintiennent à la fois les potentialités d’assimilation et 
d’adaptation »583.  
Les récents travaux philosophiques de synthèse de Jean-Jacques Wunenburger sur l’idée de 
dualitude et de la rationalité multiplex peuvent être considérés eux aussi une très  importante 
continuation de la pensée de Gilbert Durand et une promesse réelle de la philosophie 
contemporaine de redessiner la pensée européenne influencée dans les dernières décennies par la 
pensée du relativisme ou du pragmatisme nord-américain. Ainsi, pour Jean-Jacques 
Wunenburger la dualitude qui s’exprime par la logique d’un tiers inclus n’est plus « une logique 
ou une méthodologie particulière, mais devient un langage doté de sa sémantique et de sa 
syntaxe propres, qui sous-tend aussi bien, par exemple, les activités oniriques que les 
spéculations les plus abstraites »584. L’auteur de La raison contradictoire montre ainsi, dans 
l’héritage de Gilbert Durand, qu’à côté de la logique identitaire coexiste toujours une logique 
verbo-iconique qui renvoie à une matrice dynamique génératrice d’une rationalité polyvalente, 
par les mécanismes de la contradiction et du tiers inclus. « En visant le réel selon une structure 
au moins ternaire, selon une polarisation dynamique et selon une logique du tiers inclus, la 
pensée tente précisément d’appréhender le monde autrement que selon l’universel abstrait ou 
l’unité »585.  
Finalement, le rapport essentiel  l’enveloppement – développement dans le monde contemporain 
doit être fondée sur une rationalité médiatrice, d’une structure ternaire, selon une polarisation 
dynamique d’une pensée ouverte - la pédagogie impératrice du changement de la condition 
humaine.   
 
 
Fórum XII 
 

Antropologia do Corpo  
Coordenadores: Bertulino José de Souza 

 (UERN/CAMEAM/Pau dos Ferros) 
Berta Lúcia Pinheiro Klüppel (UFPB) 

Elda Rizzo de Oliveira (UNESP) 
Lenilde Duarte Sá (UFPB) 

 
Corpo, Cotidiano e Memória: sensibilidades de indivíduos cegos através de 
suas tessituras narrativas.  

Luiz Gustavo Pereira de Souza Correia (UFRPE/UFPB) 

 

Apresento nesta comunicação passagens etnográficas e discussões teórico-metodológicas da 
pesquisa para doutoramento em Antropologia Social na UFRGS em que procurei compreender as 
vivências dos processos simbólicos sobre a perda da visão via narrativas de indivíduos cegos 
habitantes de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Procurei, para tanto, desvelar os ritmos, 
as descontinuidades, os movimentos e as possibilidades de articulação próprias às trocas 
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intersubjetivas vividas em um grande centro urbano a partir das camadas temporais emaranhadas 
nas memórias pessoais e tecidas nas narrativas dos sujeitos. Entendo as diversas camadas 
superpostas na cidade como elementos da fragmentação e das formas possíveis de socialização. 
Estes recortes temporais e espaciais são ações e atribuições de sentidos agenciadas pelos sujeitos 
em interação, e, dessa forma, é na interpretação e na elaboração individual dessas experiências que 
me proponho entendê-los. 

 Os personagens acompanhados em campo compõem em suas narrativas, tal como em uma 
decupagem fílmica, uma seqüência de eventos significativos e marcos que baseiam as suas 
próprias interpretações dos processos pessoais vividos. Tais construções discursivas reconfiguram 
e se apropriam das vivências dos tempos sociais em uma “configuração saturada de tensões” 
(BENJAMIN, 1994a). 

 Assim é que busco expor as conversas com os indivíduos em campo, na medida em que 
narram suas experiências de perda da visão, os processos e rupturas daí decorrentes, constituintes 
das suas trajetórias de vida. As emoções expressas nas narrativas, percebidas como construções 
intersubjetivas - tal como o sofrimento, a vergonha, o luto, a solidão, o medo, o sentimento de 
pertença - são elementos de análise e compreensão das elaborações simbólicas dos personagens da 
sua localização e orientação social como indivíduos cegos. 

 Tais apreensões pessoais são abordadas via análise das composições do discurso narrativo 
e como nele se inserem camadas temporais diversas. A discussão gira em torno da tessitura das 
lembranças e dos silêncios da memória no ato presente de rememorar, entendida como atribuição 
de sentidos aos acontecimentos passados em que o personagem, o “si-mesmo” do narrador, está 
enredado (RICOEUR, 1988, 1991, 1994). 

 
As fotografias de Evgen Bavcar e suas relações 
Parto do pressuposto da cidade como espaço vivido e apreendido afetivamente como lócus de 
configuração e enraizamento da memória dos grupos e indivíduos que nele convivem. Para tanto, 
me apoio em alguns autores que discutem a percepção do espaço e sua relação com o corpo do 
sujeito que o percebe, como Maurice Merleau-Ponty (1999), a composição a apropriação afetiva 
do espaço, como Gaston Bachelard (2000, 2001), Walter Benjamin (1994, 1994a) e Michel de 
Certeau (1994, 1995). 

 As individualidades – e suas relações na dinâmica do jogo social – expressas nos discursos 
narrativos surgem como aspecto fundamental para a compreensão da vivência urbana. Dessa 
maneira, pretendo reforçar o argumento sobre as fragmentações e articulações possíveis na 
composição da cidade tal como apreendida pelos seus personagens. 

 Uma contribuição para as discussões sobre apreensões do espaço pelas pessoas cegas foi 
encontrada na obra de Evgen Bavcar. O elemento que ressalto da obra do filósofo e fotógrafo cego 
esloveno é a discussão sobre o olhar e o espaço percebido pelo indivíduo sem visão. 

Em seu processo de criação fotográfica, Bavcar toca os objetos e pessoas que pretende inserir na 
narrativa imagética ou compõe um quadro com as descrições da paisagem fornecidas por 
interlocutores como construção do seu olhar. Dessa forma, a obra de Bavcar problematiza e 
desloca o entendimento sobre a percepção do mundo físico, pois na sua composição fotográfica o 
olhar não é “recolher imagens”, mas antes “estabelecer relações” com o cenário e os personagens 
(NOVAES, 2003, p. 107). 
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Ao falar da obra do fotógrafo, Nelson Brissac diz que “ele lida com a matéria do mundo, (...) o 
mundo dele é lamacento, é do tato e não do olhar” (2000, p. 39). Isto aproxima a atividade de 
narrar via fotografias, a que se entrega Bavcar, aos estudos da imaginação material dos elementos 
produzidos por Bachelard, mais intimamente à noção de imaginação criadora. 

Ao pensar segundo os conceitos bachelardianos, mais que uma imaginação reprodutora, ligada à 
memória e às imagens percebidas, sua narrativas estão ligadas a uma “aventura da percepção”, 
uma “atividade prospectiva das imagens’ (BACHELARD, 2001, p. 03) e, em especial, remetem 
aos devaneios da massa. Nas imagens da massa, Bachelard encontra a ambivalência da adesão de 
dois elementos, a terra e a água, e do desafio lançado a ambos pelos papéis de sujeito ativo e de 
sujeito à ação do outro. 

Como mistura, como tensão e como luta, os devaneios da massa revelam conteúdos do dinamismo 
na imaginação material. Tais elementos nos fazem compreender que a “mão tem seus devaneios e 
sua poesia”, cabe então reconhecer “os poemas do tato, os poemas da mão que amassa” (Idem, p. 
66). 

Poemas que nada mais são que imagens de ação no mundo, imagens de apreensão e elaboração do 
mundo pelos sujeitos, ação do homem na resistência imposta pela matéria do mundo. José 
Américo Pessanha, ao falar da imaginação material como pensada por Bachelard, afirma que 
“provém do intenso comércio de nosso corpo com a corporeidade do mundo”, ou seja, “vê no 
pastoso a resistência do mundo que lhe oferece a oportunidade de criar, de impor à corporeidade 
seus devaneios e sua vontade, a carne amante e rebelde pronta a acolher o embate amoroso da 
demiurgia” (2000, p.158). 

Em sua composição fotográfica, Bavcar ressalta o tato e sua ação no mundo como forma de 
percepção ativa. Ele define o tato como “o olhar chegado, ou encostado”, isto é, diferente da visão, 
que tem como princípio a separação entre o sujeito e o objeto, o toque “não pode negar a 
materialidade das coisas. Ele não pode confundir a imagem com seu substrato material” (2000, p. 
18). 

Tal afirmação remete à diferenciação feita por Sérgio Cardoso entre o ver e o olhar. O ver, como 
um ato de visão próximo à atitude blasé (SIMMEL, 1983), apresenta-se como ingênuo, restrito a 
uma subjetividade sujeita aos poderes das coisas e do mundo. Como propõe o autor, “o ver, em 
geral, conota no vidente uma certa discrição e passividade ou, ao menos, alguma reserva. Nele, um 
olho dócil, quase desatento, parece deslizar sobre as coisas; e as espelha e registra, reflete e grava” 
(CARDOSO, 1999, p. 348). 

No outro pólo da discussão está o olhar, entendido como interação ativa do agente com o mundo. 
Pois, “com o olhar é diferente. Ele remete, de imediato, à atividade e às virtudes do sujeito, e 
atesta a cada passo nessa ação a espessura da interioridade. Ele perscruta e investiga” (Idem). 

Em sintonia com as concepções de memória, duração e narrativa propostas por Bachelard, o olhar 
parece o fundamento da experiência e da localização no espaço, pois, como sugere Cardoso, “o 
olhar não descansa sobre a paisagem contínua de um espaço totalmente articulado, mas se enreda 
nos interstícios de extensões descontínuas, desconcertadas pelo estranhamento” (1999, p. 349). 

Isso parece de acordo com a relação que Merleau-Ponty declara existir entre o corpo e o espaço 
exterior, um sistema prático, percebido na ação, porque é no movimento que a espacialidade do 
corpo se realiza. Como afirma o autor, “o movimento não se contenta em submeter-se ao espaço e 
ao tempo, ele os assume ativamente, retoma-os em sua significação original” (1999, p. 149). 
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Tratando o “sujeito humano como consciência indecomponível”, Merleau-Ponty faz a ponte 
necessária entre a idéia de narrativa fotográfica de Bavcar e a noção de espaço habitado e 
vivenciado pelo corpo no mundo através do movimento como ação prática. O movimento, 
segundo o autor, é apreendido pela compreensão que dele tem o corpo, quando este o incorporou 
ao seu mundo. Sobre o corpo, o tempo e o espaço, portanto, não se deve dizer que está no espaço 
ou mesmo que está no tempo. O corpo habita o tempo e o espaço. Somos individualidades pelo 
corpo que somos no tempo e no espaço. Nos realizamos como sujeitos na ação do corpo no tempo 
e no espaço. 

Nos paralelos entre a obra do fotógrafo e as referências que guiam a pesquisa, cito um trecho de 
sua entrevista em que diz haver “um vai e vem constante entre as matérias primeiras de minha 
espacialização corporal imediata e a tomada de consciência dos espaços novos, como um 
conquistador de olhos fechados” (2003, p. 116). Esses espaços novos, paisagens “objetos de 
desejo”, são conquistados pela relação estabelecida entre a materialidade do corpo e a concretude 
do espaço experienciado, vivido plenamente na – e pela – invisibilidade física. 

Esse tipo de apreensão espacial está de acordo com a proposta de Michel de Certeau quando 
afirma que “os praticantes ordinários da cidade” vivem onde cessa a visibilidade. Opondo as 
práticas dos caminhantes e sua narrativa pedestre à cidade-panorama voyeur dos projetos 
urbanísticos, o autor propõe um conhecimento cego dos espaços pelos praticantes da cidade que 
foge da visibilidade panóptica, do olhar totalizador (FOUCAULT, 1999; 2004). 

Essa prática narrativa, narração do espaço vivenciado pelo corpo em deslocamento pelos caminhos 
entrelaçados que compõem a cidade, composta das trajetórias empreendidas pelo corpo errante, 
remete, como afirma o autor, a uma especificidade nas “maneiras de fazer” e a uma “outra 
espacialidade”. A mobilidade “opaca e cega da cidade habitada” que configura a experiência 
mítica, poética do espaço, se contrapõe ao “texto claro da cidade planejada e visível”, subvertendo 
a ordem arquitetônico-urbanística (DE CERTEAU, 1994, p. 172). 

Assim se compõem cotidianamente tantas narrativas do espaço quantos são os praticantes da 
cidade, tecendo os lugares com o seu caminhar em uma “enunciação pedestre” (p. 177). Tal como 
nas fotografias de Bavcar, estabelecem relações com as coisas e com a paisagem, se inserem com 
o corpo como possibilidade única de apreendê-las e expressá-las. 

O ponto comum encontra-se na afirmação do esloveno: “a pupila dos cegos é seu corpo inteiro” 
(2003, p. 143). O caminhar como conhecimento cego, ligado à invisibilidade pela prática cotidiana 
dos espaços nas proposições de de Certeau, encontra eco na fala de Bavcar, para quem “aceitar a 
cegueira é admitir o mundo dos objetos que manifestam sua materialidade por meio das sombras 
que lhes asseguram uma realidade tangível, para além da transparência absoluta do todo-visível” 
(Idem, p.141). 

Como fotógrafo que não vê as coisas, mas antes que mergulha nas coisas (BRISSAC, 2000), suas 
imagens remetem à noção de narrador conceituada por Benjamin. O narrador, como artesão da 
memória, integra seu corpo e sua experiência no ato de narrar (1994a). Relacionando o tecer da 
memória na narrativa com o trabalho manual – ambos adquiridos nas elaborações e nos ritmos 
próprios ao seu saber tradicional – Benjamin agrega o corpo e sua potencialidade expressiva à 
estetização da memória. 

Construção narrativa e trabalho manual, as fotografias de Bavcar compõem um universo de 
imagens fundantes e reconstroem a sua experiência no mundo. Como narrador que fala de si 
mesmo e de uma experiência comum aos que compartilham consigo “um outro olhar” sobre o 
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mundo. Expõe os desafios lançados pela concretude do mundo dos sujeitos que o habitam, que o 
apreendem afetiva e simbolicamente pela vivência que não pode ser pensada de outra forma que 
não em uma íntima relação com o espaço. 

 A obra do fotógrafo influenciou decisivamente a confecção desta tese, na medida em que 
articula nas suas narrativas fotográficas os sentidos de uma compreensão afetiva do espaço e as 
inter-relações subjetivas com outros sujeitos no mundo. A integração dos elementos que compõem 
sua imagens – os personagens, a paisagem e os narradores do ambiente retratado – se dá a partir de 
uma única maneira possível, pelo seu “olhar aproximado”, sua intervenção e percepção de corpo 
inteiro no mundo. 

 
Caminhos percorridos, tempos recompostos 
Nas narrativas dos personagens busco captar as elaborações simbólicas sobre as suas trajetórias 
(BOURDIEU, 2001) seguindo o argumento da cidade como espaço polifônico de vivências 
múltiplas. Mais que justapor elementos comuns ou díspares constituintes de suas narrativas, 
procuro compreender de que maneira as individualidades expressas nos discursos revelam os 
sentidos de vivências urbanas específicas. Dessa maneira minha pretensão é discutir as 
fragmentações e articulações possíveis na composição da cidade tal como é apreendida pelos 
sujeitos. 

 Exponho as impressões sobre as próprias vivências individuais expressas nos discursos 
como aspecto fundamental para a compreensão da vivência urbana. Dessa maneira pretendo 
reforçar o argumento sobre as fragmentações e articulações possíveis na composição da cidade tal 
como apreendida pelos seus personagens. 

 Procuro analisar o “estilo de vida” da cidade moderna através das percepções dos 
personagens sobre as suas trajetórias de vida. Por estilo de vida entendo a concepção de Georg 
Simmel, ou seja, “o modo como os conteúdos da vida são organizados” (WAIZBORT, 2000, p. 
217). Desta forma fica evidenciado o aspecto articulador, e ao mesmo tempo tenso e conflitante, 
da vivência urbana dos sujeitos, na medida em que pensar o estilo de vida das metrópoles exige a 
compreensão das relações entre a cultura subjetiva - a individualidade dos sujeitos - e a cultura 
objetiva - o jogo social em que se dão as interações. 

As trajetórias recontadas buscam revelar as possibilidades de simultaneidades e distinções nas 
temporalidades citadinas, através das construções narrativas como elaborações onde os tempos das 
experiências subjetivas dos sujeitos se recompõem. A aproximação de tais personagens se dá pela 
via das tensões, conflitos, reações e articulações dos indivíduos vividas nas trocas intersubjetivas 
reorganizadas em termos de discursos narrativos próprios. 

Os tempos subjetivos reconfigurados através das narrativas nos diálogos estabelecidos em nossos 
contatos voltam a ser tensionados e a ter novos significados atribuídos. Volto a lembrar que o ato 
narrativo pressupõe a figura do interlocutor e, dessa forma, uma outra relação se põe em jogo 
(RICOEUR, 1988, 1991, 1994). O narrador traz suas experiências, se pensa na interação como um 
si-mesmo e organiza seu discurso como uma identificação em processo. Assim foi possível 
discutir as idéias de liberdade, diferença, fragmentação, polifonia e articulações possíveis em um 
centro urbano a partir de seus trajetos e caminhos individuais como sujeitos na cidade. 

A tentativa de investigar as camadas temporais simultâneas e distintas da cidade, no caso Porto 
Alegre, emaranhadas nas memórias pessoais e sociais e tecidas nas narrativas dos sujeitos, aqui 
tem o seu primeiro esboço. Dessa forma, este texto se apresenta como uma proposta de situar meu 



 806

próprio olhar, em constante tensão com os outros tantos olhares que compõem minha rede de 
interações, em um exercício de exposição e discussão dos diálogos e passagens em campo. 

Minha própria inserção se mostra aqui sujeita aos ritmos, às descontinuidades, aos movimentos e 
às possibilidades de articulação em que as trocas intersubjetivas se dão na cidade. Da mesma 
maneira que percebo as diversas camadas superpostas na cidade como elementos da fragmentação 
e das formas possíveis de socialização nas narrativas dos personagens com quem dialogo, a minha 
própria narrativa me parece saturada dessas tensões e conflitos, ações reativas e incorporações por 
que passei ao longo da pesquisa. 

Na medida em que compreendo as narrativas no sentido de decupagens sucessivas dos 
personagens - e, enquanto tal, me incluo nesses processos - as temporalidades da cidade e as 
temporalidades subjetivas continuam ininterruptamente em relações das mais diversas. Os 
distanciamentos e aproximações, como percebidos no jogo social, estão em movimento também 
no meu próprio processo. Desta forma, estão justapostos e tramados recortes temporais e espaciais 
em que as ações dos sujeitos - inclusive a escrita - podem ser lidas e interpretadas com novas 
possibilidades de elaboração. 

As narrativas constituintes do texto da tese expõem apreensões dos personagens sobre as formas 
de sociabilidade em sociedades contemporâneas com a ambigüidade do aspecto de extensão da 
liberdade e desenvolvimento individual e, ao mesmo tempo do enfraquecimento dos sentidos de 
um maior laço afetivo nas relações sociais. As formas de sociabilidade e configurações sociais 
marcadamente modernas entram em choque, segundo as suas interpretações, com outras 
possibilidades de efetivação das trocas intersubjetivas. 

Os conteúdos afetivos que dão forma e sustentação às motivações – o caráter subjetivo da ação 
social - estabelecem e dinamizam o jogo social em que se percebem em relação, Os conflitos 
reordenam e reconfiguram tais conteúdos subjetivos na medida em que são tensionados pelas 
formas objetivas de sociabilidade na cidade. 

O conflito entre o “todo subjetivo”, o indivíduo, representado em projetos e desejos pessoais, e o 
“todo objetivo”, o social, dá-se nas interpretações sobre as ambivalências da objetivação nas 
relações sociais em que se localiza e orienta o narrador, como sujeito em interação social e se 
estabelece como marcos dos processos relacionais da sociedade complexa. 

Os personagens estruturam suas composições narrativas balizadas pelas referências afetivas e 
simbólicas das suas experiências. As distinções e semelhanças expostas nas suas falas são aqui 
apresentadas com o intuito de revelar aspectos captados nos contatos em campo das formas de 
sociabilidade e de como os sujeitos se percebem intersubjetivamente. 

 
Narrativas e emoções 
Entre aproximações e distanciamentos pessoais, ideológicos, afetivos e profissionais, as trajetórias 
são expostas em configurações de tempos e espaços de maneira a evidenciar o aspecto 
individualizado das experiências próprias em relação, e como reação, a um olhar que os 
estigmatiza e os reduz a um “outro” mal definido, estranho. Sentir-se estranho, em suas falas, 
ganha características de inserção e mobilidade na metrópole urbana. 

 O foco das reflexões é a emoção, enquanto construção social, como um elemento revelador 
das relações intersubjetivas dos indivíduos nas sociedades complexas. A emoção vergonha, em 
primeiro plano nas narrativas sobre o estranhamento, surge pelo desconforto sentido pela aparente 
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inadequação do sujeito ao seu universo de interações sociais. Assim, a vergonha só pode ser 
entendida como um sentimento relacionado a um processo conflitante e tenso experienciado pelo 
indivíduo na vida cotidiana. 

A abordagem compreensiva dos ritmos e personagens do local, a partir dos conceitos de emoções 
socialmente construídas, leva a pensar as heterogeneidades e as simultaneidades das 
temporalidades grupais e pessoais.  A diferença e a liberdade, bem como a falta de laços afetivos 
mais intensos ou o distanciamento objetivo nas relações pessoais, que parecem revelar nas 
interpretações são então sentimentos próprios à configuração que se entende por formas de 
sociabilidade citadina. No tecido dos diversos trajetos possíveis na trama urbana, as narrativas dos 
personagens ganham espaço como outras percepções, outros olhares, a se entrecruzar e conflitar 
em Porto Alegre. 

Nas narrativas busco compreender as interpretações pessoais sobre o estranhamento, as apreensões 
do sujeito ao sentir-se estranho pela estigmatização da cegueira. Assim, o estranho, como elemento 
presente no processo de estabelecimento de sociabilidades e de configuração de individualidades, 
é percebido como alvo de reações de indiferença e exclusão, mas também de proximidades e 
busca de semelhanças nas articulações possíveis em um centro urbano. 

“A rua como espaço próprio do olhar que esvazia o corpo” (MARTINS, 1996) tem como sintoma 
o si-mesmo como estranho. O estranhamento em relação à reconfiguração corpórea passa pelo 
deslocamento do lugar próprio no mundo ao não compartilhar símbolos e elementos visuais, o 
corpo como pupila percebe na nova relação com o mundo o espaço público como espaço do medo, 
do não familiar. 

Nas narrativas busco compreender as interpretações pessoais sobre o estranhamento, as apreensões 
do sujeito ao sentir-se estranho pela estigmatização da cegueira. Assim, o estranho, como elemento 
presente no processo de estabelecimento de sociabilidades e de configuração de individualidades, 
é percebido como alvo de reações de indiferença e exclusão, mas também de proximidades e 
busca de semelhanças nas articulações possíveis em um centro urbano. 

O embaraço pela exposição de uma fragilidade frente às ameaças do dia-a-dia simbolizada no 
manuseio da bengala, bem como as impressões de afastamento das pessoas entendido como 
“medo de contágio” ou ainda a suposta incapacidade de prover financeiramente a família, são 
faces da sensação de inadequação frente às tarefas necessárias para a plena inserção no jogo 
social. Esse sofrimento íntimo, “a vida que perdeu o sentido”, como relatado por um dos 
personagens, é o reflexo das formas de interação e economia emocional das sociedades complexas 
captado pelas pessoas que perderam a visão. A ruptura de um projeto de vida, percebido 
unicamente como individualizado e separado do mundo externo, causa no mundo íntimo do 
sujeito a impossibilidade de compartilhamento de sentidos. 

As caminhadas com a bengala surgem nas narrativas como exercício de sentir as provocações do 
mundo à nova condição corpórea e às novas sensibilidades do sujeito. A bengala e os gestos 
relacionados a seu uso nos deslocamentos corporais configuram uma nova maneira de se portar no 
mundo, estabelecem uma nova auto-imagem emocional e corpórea do sujeito, corporificam as 
emoções dos indivíduos. 

 Uma nova relação entre a materialidade do indivíduo e a materialidade do mundo se estabelece de 
maneira imediata nos trajetos pela cidade. Assim como uma nova relação com outros corpos - 
percebidos pelo toque, pelos esbarrões, pelos pequenos choques corriqueiros -, em que os espaços 
físicos pessoais e suas interdições são reconfiguradas e remodeladas às condições de comunicação 
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e troca de informações entre os sujeitos por códigos não visuais. 

Ao pensar as emoções contextualizadas, isto é, sentidas, percebidas, interpretadas e expressas pelo 
corpo em ação e relação com outros corpos e interpretações do e no mundo, busca-se entender que 
as tensões, apreensões e embaraços sentidos nesses momentos de adaptação e reconfiguração 
corpóreas são os elementos da construção dessa nova sensibilidade e percepção do mundo, de uma 
nova localização social e compreensão de si como ser-no-mundo. Os códigos compartilhados e as 
interpretações pessoais a cerca deles, como definidores de identidades individuais reconfiguram a 
noção de si nos sujeitos cegos. Nesse sentido, as caminhadas, os deslocamentos e os encontros no 
social são os eventos da negociação dessa nova subjetividade. Subjetividade sempre pensada como 
intimidade incorporada. 

Mais que buscar confirmar essa percepção ou reafirmar essa barreira, procuro revelar a suspeição, 
a insegurança e as tensões como elementos presentes na vivência cotidiana da cegueira, como 
sentimentos de impossibilidade de transpassar a barreira emocional percebida em relação aos 
outros ou como desconfiança dos sentidos das aproximações e interações. O caminhar dos cegos 
revela a impossibilidade de se integrarem à paisagem urbana de forma passiva, tal como foi tantas 
vezes falado, escrito e estetizado nas ciências sociais e nas artes. Eles expõem de maneira 
inequívoca as relações, tensões, conflitos e interações do cotidiano, representados pelos esbarrões, 
pela insegurança, pelo estranhamento, pelo desconforto, pelo embaraço, enfim, pela concretude da 
relação corpórea do sujeito com o mundo. 

Sem posse do acervo de experiências habituais, sem possibilidade de “antecipação das coisas que 
virão” (SCHUTZ, 1979), pelo ineditismo da condição corpórea e sua reconfiguração subjetiva em 
processo, é escasso o “estoque de conhecimento”, perceptível pelo estranhamento das situações de 
interação. Nesses momentos de tensão - o alerta total, à atenção à vida, como proposta por Schutz 
- a relevância da ação presente é destacada tal como o questionamento às experiências passadas 
pela atitude reflexiva efetivada, como “presente vívido”, ou seja, na interseção dos tempos 
subjetivos e sociais configurada pela ação, pelos movimentos corporais no mundo cotidiano. A 
“atenção à vida” dá-se em cada passo, não podendo ser um ato autômato, inebriado pela excessiva 
visualidade, pelo excesso de estímulos visuais dos palcos da sociedade contemporânea. 

A vergonha, o medo e o estranhamento são anúncios do desconforto, das tensões que qualquer 
indivíduo ou grupo humano vivencia no cotidiano. A distinção percebida é a negociação de 
inserção e interação no mundo específica da vivência dos sujeitos que perderam a visão pela sua 
presença corpórea e suas sensibilidades específicas em prática nas ações cotidianas. 

A estranheza e a tensão do viver cotidiano são então descortinadas pelas caminhadas e as 
interpretações daí decorrentes. Nas percepções dos sujeitos em eventos de re-conhecimento do 
mundo cotidiano, a insegurança, a vergonha e o embaraço surgem sem o encobrimento da 
cotidianidade. Na medida em que se configura como momento de liminaridade no processo de 
tornar-se cego, essas primeiras inserções do sujeito no mundo cotidiano parece o expor 
desprotegido, sensibilizado, em choque, nu, ao mesmo tempo em que expõe o mundo desvelado, 
aberto em suas tensões ao re-conhecimento dos agentes. 

As falas coletadas são os relatos desse desconforto, dos conflitos e das tensões percebidas, 
sentidas no dia-a-dia. O acompanhamento desses momentos possibilita captar essas tantas 
estetizações dos sentidos do viver cotidiano por meio das narrativas e caminhadas. 

 Sem “os olhos fatigados com as complicações infinitas da vida diária” (BENJAMIN, 
1994), as tensões sentidas e relatadas são o contraponto ao modo mais simples e mais cômodo da 
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cotidianidade. Não “tendo como objetivo de vida o mais remoto ponto de fuga numa interminável 
perspectiva” (Idem), as rupturas e reconfigurações decorrentes da perda da visão surgem como 
momentos de reflexividade, o mundo íntimo vem à tona como projeto em negociação, posta em 
prática nas ações cotidianas no jogo social. 

 

Rápidas passagens 

Minhas primeiras passagens em campo me levaram, no entanto, a pensar com maiores relevos e 
detalhes tais apreensões, a partir das narrativas pessoais, das experiências múltiplas da condição 
física da perda de visão reelaboradas nos discursos próprios dos personagens. As discussões sobre 
as sensibilidades em jogo na vivência cotidiana dos sujeitos cegos complexificam a percepção da 
sociedade mais ampla a respeito das diferenças e especificidades do universo simbólico 
compartilhado sem a utilização da visão. Não posso, portanto, cair na armadilha pelo lado 
invertido e me apropriar de forma homogênea do contexto social, forjando assim uma sociedade 
de videntes, os outros dos cegos, em contraposição fechada e marcada àqueles que não têm visão. 

As falas de entrevistados que tinham em primeiro plano a perda da visão estavam sempre em 
conflituosa e tensa relação com “o mundo dos videntes”, ainda que não existisse uma 
uniformidade na percepção de pertencimento a um grupo humano específico. Os relatos das 
experiências de perda da visão mostram uma heterogeneidade marcante nos processos, 
temporalidades, apreensões e interpretações dos sentidos de ser cego na cidade, mas um 
contraponto comum nos discursos, a hostilidade do mundo da visibilidade hegemônica. 

Era necessário intensificar os contatos, buscar me inserir nas redes e acompanhar as práticas 
cotidianas para que pudesse perceber as complexificações, articulações e quebras promovidas 
pelas ações dos sujeitos além dos discursos. De início, busquei acompanhar e registrar minhas 
caminhadas pela cidade tendo como personagens e guias dos meus passos os movimentos e 
interações dos vendedores de bilhetes lotéricos. Com alguns tive apenas rápidos contatos, outros 
pude acompanhar mais sistematicamente e ser apresentado às redes de sociabilidades pessoais. 

Minha intenção em campo era uma inserção nos tempos e espaços da cidade via apreensões e 
trajetórias pessoais dos personagens acompanhados. O caminho encontrado para efetivar tal 
entrada era realizar alguns passeios ou permanecer nos locais de convivência citados pelos 
personagens e procurar abordar suas elaborações afetivas de tais espaços nas suas narrativas. 

Assim, pensava poder me inserir nas camadas temporais da cidade, nas apreensões temporais do 
espaço (DE CERTEAU, 1994), realizadas pelas práticas cotidianas e recompostas nos eventos 
narrativos. Nessas percepções era possível captar a construção do personagem narrativo, o si-
mesmo (Ricœur, 1988, 1991, 1994) nas tensões, conflitos, processos de semelhança e 
dessemelhança, possibilidades de articulação ou distanciamento das vivências no cotidiano da 
cidade. 

As recomposições nos discursos narrativos traçavam os mapas da cidade configurados pelas 
práticas cotidianas pela experiência estetizada nos termos da apropriação e da interpretação 
pessoais. Como no relato transcrito a seguir, de uma conversa com Márcia, funcionária da 
Secretaria de Cultura do Município, residente em Canoas, situada na região metropolitana, mas 
que faz diariamente um longo percurso pelas ruas de Porto Alegre: 
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“Bom, em relação à cidade, eu sempre venho de carro pra Porto Alegre, então eu nunca enfrento 
o centro de Porto Alegre de manhã, só no final da tarde. Eu pego ônibus ali na Érico Veríssimo, 
ali perto do Centro Municipal de Cultura, quase esquina com a Ipiranga, pertinho do Zero Hora, 
e sempre desço ali na Borges. Eu sempre desço a Borges e vou até o Mercado, onde fica a estação 
do Trensurb. E é o que me disse a pessoa que me ensinou Orientação e Mobilidade, tu nunca fica 
parada assim numa esquina. E realmente isso nunca acontece, às vezes duas pessoas te oferecem 
pra atravessar a rua, e às vezes as pessoas vêm e perguntam, ‘o que é que tu tá fazendo na rua’, 
‘tu não tem medo, questão de segurança’, ‘que legal que tu trabalha e não fica casa, isso é 
importante’... E, além disso, a Trensurb tem um serviço muito interessante, eles têm segurança 
pras pessoas portadoras de deficiência, que te auxiliam a entrar no trem, na verdade, eles te 
colocam dentro do trem e eles passam um rádio pra estação na qual tu queres descer. Quando tu 
chega na tua estação, o segurança da tua estação está te esperando ali. Daí ele te auxilia a 
chegar na parte externa da estação e é uma relação bem interessante, porque já fazem parte da 
rotina, já me conhecem. Em relação ao centro, por exemplo, tem os camelôs. E alguns deles já 
ficam teus amigos, dizem ‘pra lá”, ‘não, é pra cá’, sabe... Eu sempre aceito ajuda, porque eu sei 
que tem algumas pessoas que se magoam se te oferecem pra te ajudar e tu não aceita. Às vezes 
mesmo quando eu não preciso, como no trem, eu tô sentada no lado da porta, é só descer e o 
segurança tá ali, mas se vem alguém e oferece ajuda eu aceito. Porque eu já ouvi relato de 
pessoas que ofereceram ajuda e ficaram magoadas porque não aceitaram. Então eu sempre aceito 
porque num dia vai que eu preciso e alguém tá ali e não vem ajudar por receio, como num 
restaurante, se bem que eu nunca vou em restaurantes...” 

 
Dessa forma, a cidade me era apresentada como um emaranhado de relações intersubjetivas, tendo 
as experiências da vivência do cenário urbano pelos movimentos e práticas cotidianas como mote 
das narrativas. Nesses movimentos, as aventuras da vida cotidiana surgiam pela atribuição de 
significados aos espaços e atores sociais com que os narradores compartilhavam o dia-a-dia. 
Seja com a fluidez e a confiança revelada por Márcia, tanto nas relações face a face como nos 
aparatos técnicos e instituições configuradores da cidade, ou ainda como espaço de relações 
tensas, onde o conflito e o medo permeiam as interações, como nos relatos de Rogério, cliente do 
Centro Louis Braille – espaço em que me deterei no próximo capítulo. No trecho citado a seguir, 
ele traz entre os elementos da fala os conflitos íntimos, que devem ser resguardados, ocultados nos 
jogos sociais, segundo a etiqueta vigente na sociedade civilizada (ELIAS, 2001), e as tensas 
relações vivenciadas a partir da perda da visão. A cidade surge, no entanto, como cenário de 
possíveis rearticulações, compondo assim um quadro de ambivalentes e simultâneos fatores da 
experiência do viver citadino: 

 
“Tu fica estressado na família, teu filho assistindo aquelas coisas, o guri tinha nove pra dez anos, 
e por mais que eu chorasse baixinho pra ele não ouvir, não escutar, mas não tinha como, a casa 
pequena...Ficou um negócio que complicou mais ainda... E eu pensei que precisava de ajuda, daí 
eu conheci o professor Waldin, não tenho muita intimidade, mas conheço ele e ele falou do Louis 
Braille. Daí eu fiquei um tempo, mas depois saí, que não conseguia fazer locomoção, foi meio 
complicado. Tentei aprender o Braille e não consegui e agora tô querendo de novo, né... Tô com a 
auto-estima um pouco mais levantada agora, tá um pouco melhor agora. Não vou dizer que não 
fico pensando, ‘mas logo comigo que foi acontecer isso aí’, às vezes eu paro pra pensar... E vamo 
dizer, amigo é complicado, sabe. Eu pensava que tinha amigos, muitos amigos... a minha casa era 
sempre cheinha, churrascada, churrasquinho, sempre apareciam, festas, estas coisas, sempre, 
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minha casa tava sempre cheia. Depois que eu perdi a visão, a maioria dos amigos deixaram de 
procurar, eu fiquei, eu fiquei meio sestroso. A maioria nem apareceu, ‘vamo lá ver o Rogério, né’, 
sumiram, sumiram, e isso aí é complicado, né. E daí pra mim nunca mais vai ser a mesma coisa, 
né, vamo dizer, ‘vamo dar um apoio lá praquele ceguinho’ , mas nem isso, é brincadeira, né”. 
 

Outras tensões que vivenciei durante minha permanência em campo Magali foram se mostrando 
nas aproximações de alguns personagens. Ao me inserir mais demoradamente ou manter contato 
mais intenso, ao conversar de maneira mais relaxada ou ainda colher algumas entrevistas, os 
elementos revelados exigiam posturas e reflexões acerca da pesquisa etnográfica.  

Um exemplo desses instantes surgiu a partir dos meus contatos com Magali. Ela foi outra cliente 
com quem tive contato logo no início da pesquisa, em um dos dias de acompanhamento da 
movimentação na sala de espera do Centro Louis Braille. Nossos primeiros contatos sempre se 
deram nos momentos em que ela aguardava as aulas de educação física. Após algumas semanas 
marcamos um outro horário em que pudéssemos realizar de fato uma entrevista. O local escolhido 
foi o Louis Braille, onde nos foi liberada uma sala sem utilização no período. 

 A sugestão do lugar foi feita por Magali, alegando dois motivos. O primeiro, a 
desconfiança a respeito das minhas intenções. Magali afirmou que não era comum uma pessoa 
procurá-la para ouvi-la, e principalmente entrevistá-la, sobre suas vivências e práticas cotidianas. 
Ainda por cima contava negativamente o fato de se tratar de “um estranho e com sotaque 
diferente”. 

O outro motivo da escolha foi esconder da família que havia marcado “um encontro” com um 
homem. Apesar de estar separada havia um ano na época da entrevista, Magali falou diversas 
vezes da sua sensação de restrição pela “vigilância” imposta pelos filhos. Essa impressão mista 
sentida por Magali de proteção e restrição no contexto familiar foi assunto de demoradas 
conversas nossas. 

Magali contou sobre a “limitação que tinha sido a sua vida” nos doze anos como esposa, servindo 
e amando incondicionalmente seu marido. Mesmo fazendo queixas em relação à falta de carinho e 
algumas traições descobertas, Magali disse se sentir conformada pelo fato de ter um companheiro, 
afinal, “pobre e cega seria muito difícil de arrumar outra pessoa”. 

Quando ficou completamente cega, depois de alguns anos decorridos do acidente em que 
estilhaços de vidro atingiram seus olhos, Magali ficou ainda mais “dependente” do seu marido e 
com receios maiores do abandono por parte da sua família. Meses depois viria a saída do marido 
de casa e a separação. 

Em meio à “pior crise que passou na vida”, os atritos com os filhos tiveram início. A perda total da 
visão tornava os deslocamentos e outras atividades rotineiras mais complicadas para Magali. Com 
isso era necessária a presença de algum dos familiares nas caminhadas ou qualquer saída de casa. 
A visibilidade da inabilidade e a sensação de “inferioridade frente aos demais” nestes instantes 
eram verbalizadas nas narrativas através da sensação de vergonha (ELIAS, 1993). 

Os conflitos internos na família, relatados como falta de paciência ou excesso de zelo dos filhos, 
levou Magali a isolar-se em casa. Com poucos momentos de socialização, “a vida passou a ser a 
televisão e o rádio”. Até que uma amiga falou sobre os serviços prestados no Centro Louis Braille 
e Magali entrou no curso de Orientação e Mobilidade. 

Na época das entrevistas, Magali freqüentava o Centro havia seis meses. Além das aulas do curso, 
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ela havia ainda passado a participar das festas e bailões promovidos pela ACERGS. Esse momento 
da sua trajetória pessoal pode ser interpretado como um período de reestruturação subjetiva, nas 
suas palavras era a “descoberta da liberdade”. 

Após a realização de algumas entrevistas, quando pude acompanhar o processo de construção da 
narrativa acima exposta, aconteceram algumas tentativas - um tanto insistentes - por parte de 
Magali para que continuássemos a conversar. Minhas dúvidas naquela circunstância eram 
próximas à discussão de Sônia Maluf (1999) sobre o diálogo no evento narrativo. Existia a 
possibilidade de um sentimento de empatia, que levaria “o narrador a contar sua história com o 
único objetivo de ser escutado”, e, por outro lado, “a influência do contexto cultural de onde 
emerge o grupo social, cujo ethos encoraja o indivíduo a ‘falar de si’, a expressar ao outro sua 
intimidade e suas vivências pessoais” (Idem, p. 80). 

Era mais uma oportunidade – e, logo, um desafio – de investigar as dimensões íntimas e 
individualizadas e, ao mesmo tempo, intersubjetivas e relacionais na composição narrativa. 
Magali, ao revelar seu estranhamento e seu receio em relação à minha investida, ao meu interesse 
e à minha escuta, mas também usufruindo a “liberdade” de apresentar-se como um “eu” 
(SIMMEL, 1996), expõe alguns sentidos da sua auto-percepção como indivíduo em interação no 
mundo. 

Dessa forma, o evento narrativo surgia como uma negociação de papéis, um instante de construção 
da face ou da fachada (GOFFMAN, 1999). O distanciamento e a aproximação (SIMMEL, 1987, 
1996; WAIZBORT, 2000) eram movimentos realizados por indivíduos em interação construindo 
relações pessoais e onde os conteúdos subjetivos, as motivações das ações, deveriam ser expressos 
e agenciados. 

Como investida compreensiva, estas minhas aproximações eram sempre tensas, pela inserção em 
um universo de pessoas onde a escuta pode se estabelecer como “foco terapêutico” ou como 
afinidade pessoal. A preocupação ética era pensar a inserção como diálogo e troca intersubjetiva e, 
como tal, buscar me situar no cenário e definir meu papel diante dos demais sujeitos. O 
estabelecimento do contrato deveria ficar explícito para ambas as partes, tendo em mente as bases 
e as dinâmicas em que se estabelece a relação de confiança e da revelação de conteúdos afetivos e 
pessoais (SIMMEL, 1999). Ser, dessa forma, o outro da relação, como ouvinte, como observador, 
como interlocutor foco das exposições de experiências subjetivas impõe ao antropólogo a reflexão 
ética sobre os segredos e os sentidos de sua revelação na inter-relação humana. 

 Neste sentido, acompanhar as narrativas exibe o caráter dialógico e reflexivo como 
contribuição às pesquisas antropológicas por pressupor o papel do interlocutor como o “tu” em 
relação a quem se configura o “si mesmo” (RICŒUR, 1988, 1991, 1994). Como o outro da 
relação estabelecida no evento narrativo então, sentia que minha presença e identidade também 
estavam em negociação naquele instante. Assim, ora poderia ser um membro da “comunidade de 
ouvintes” (BENJAMIN, 1994a) de que necessita o narrador, ora o interlocutor/pesquisador que 
personifica de algum modo o discurso instituído do “saber” e da “ciência”. 

 O evento narrativo abria então a possibilidade de uma aproximação intersubjetiva e de um 
encontro onde os envolvidos eram não só um emaranhado de experiências pessoais em 
negociação, mas também agentes sociais e políticos, revestidos em suas distinções e hierarquias. O 
lugar que cada um percebia como espaço social ao qual estava vinculado era exposto e tensionado 
naquelas circunstâncias, nas possibilidades e tensões do diálogo e nas circularidades 
compreensivas e interpretativas dinamizadas. 
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As primeiras inserções não se tornaram apenas possibilidades de interpretação das práticas e 
vivências dos personagens, mas também me levaram a direcionar minha percepção aos elementos 
revelados nas narrativas e a compor através de alguns espaços citados um mapa próprio para a 
estadia em campo. Construí assim meus próprios recortes temporais e espaciais da cidade a partir 
dos diálogos e indicações colhidas em campo junto com os personagens. 

Dessa maneira, mais que Porto Alegre, a cidade em sua estrutura e conformação geográfica, 
surgem diversos fragmentos de histórias vinculadas a Porto Alegre, como um cenário de 
intercâmbio de impressões e vivências das mais diversas, de fragmentações e conexões possíveis, 
de passagens e enraizamentos. Como um lócus urbano da sociedade contemporânea enfim, com 
diversos elementos comuns e específicos manifestados nas apreensões dos seus habitantes, como 
cenário mais amplo em que tais sujeitos apreendem e elaboram sua localização social. Aqui estão 
justapostos e tramados recortes temporais e espaciais em que as ações dos sujeitos podem ser lidas 
e interpretadas com novas possibilidades de elaboração das múltiplas cidades possíveis. 
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Rito e ritualização nas “tecnologias leves”: o (des)envolvimento no imaginário 
“humaniza sus” * 
 

Michelle Gonçalves Rodrigues (UFJF)586 

 
Introdução 
 O trabalho aqui realizado preocupa-se com as formas empíricas e teóricas que envolvem 
os processos de trabalho dos profissionais ligados a Estratégia de Saúde da Família – ESF. Suas 
expressões, suas falas, seus gestos, suas manifestações corporais durante as relações 
estabelecidas nas interações, suas experiências de cuidado, entendidas também como 
experiências religiosas, são focalizadas para pensarmos a ritualização do cuidado. As práticas 
relativas à ESF, também serão utilizadas para a análise das relações, como os grupos de controle 
da hipertensão e da diabete. Outro instrumento para a pesquisa será entrevistas realizadas com 
profissionais do programa e usuários do mesmo. Nossa questão principal encontra-se nas 
relações estabelecidas entre sistema de saúde, profissionais e usuários, e como são operados na 
prática os procedimentos implicados na assistência à saúde com vistas a emancipação dos 
sujeitos em suas necessidades. 
 Partimos do modelo operativo de ritual proposto por Peirano (2001). Um ritual precisa ter 
uma definição etnográfica, apreendida em campo, e uma forma específica de convencionalidade, 
redundância e combinação de palavras e outras ações. Tais aspectos indicam que as práticas são 
conhecidas como importantes para aqueles que as vivenciam, e ao mesmo tempo, apresentam 
contornos indicativos de não serem ações consideradas rotineiras pelos sujeitos. Também devem 
ser vistos como transmissores de valores e conhecimentos, redefinidores  e reprodutores das 
relações sociais, além do aspecto comunicativo das preferências, posições e opções dos sujeitos 
envolvidos no processo ritual.  
 Ao falarmos das práticas ritualizadas nos referimos às ações marcadas pela repetição e 
pela formalidade587, embora não possamos mais nos referir a fenômenos considerados não 
rotineiros e específicos, como os de cunho religiosos.  Nessa abordagem preferimos as idéias de 
eventos onde poderemos reconhecer seus aspectos rituais. Tais ações e eventos são tomados no 
contexto da ESF. As visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) e 
os grupos de hipertensão e diabete representam os contornos que a ritualização das práticas 
assumirão no decorrer deste trabalho. 

                                            
* Este trabalho tem como pano de fundo as idéias desenvolvidas em duas pesquisas, “Experiências 

Terapêuticas no Âmbito do Programa Saúde da Família em Juiz de Fora-MG” e “Territorialidades e Redes na 
Sociedade Contemporânea: Religião e Cuidado no Espaço Público”, ambas sob a coordenação dos Profs. Drs. 
Fátima Regina Gomes Tavares e Octávio Andrés Ramón Bonet. 

586 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora-
MG. michelleza@ig.com.br / michelleza2@yahoo.com.br . 

587 TERRIN, 2004, p.20-21. 
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 O texto consistirá, em um primeiro momento, numa abordagem sobre o imaginário da 
Humanização do Atendimento e as diversas formas de tecnologias postas aos profissionais e por 
estes mobilizadas para a emancipação dos usuários. Logo após nos deteremos entre perspectivas 
antropológicas distintas, Lévi-Strauss, Geertz e Tambiah, que nos ajudarão a melhor formular as 
questões sobre ritualidade das práticas e o mito fundante do saber médico, a busca pela saúde 
perfeita. Novamente retornaremos ao campo empírico do sistema de saúde, representado nesse 
trabalho pela ESF, para discutirmos os dispositivos controladores postos em íntima combinação 
com as formas tecnológicas com vistas ao cuidado. Ainda neste ponto demonstrarei que o 
imaginário da humanização pretende produzir uma performance nas ações dos sujeitos, contudo 
a transformação pretendida dá lugar a um fluxo deleuziano porque os dispositivos são destoantes 
da pretendida emancipação do usuário como sujeito de sua assistência. Indicamos, assim, que a 
Unidade Básica de Saúde é atravessada por práticas que não apenas correspondem a equipe de 
profissionais e aos usuários, mas correspondem também a ontologias de vidas distintas e a outros 
mundos possíveis. Por fim, o conceito de agenciamento formulado por Deleuze e Guattari nos 
permite pensar o envolvimento dos sujeitos numa trama de relações que possibilitam o que 
chamamos de “rito continnum”, um espaço do devir. 
 
O imaginário do Humaniza SUS 
 A humanização do atendimento surge como prerrogativa do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em maio de 2000, com o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
(PNHAH), em uma regulamentação do Ministério da Saúde, juntamente com a inclusão do 
conceito na pauta da 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro do mesmo ano. 
Pautado no PNHAH o campo da saúde brasileira deveria passar por uma nova cultura da 
assistência. Novas formas de relacionar-se seriam mobilizadas entre profissionais, usuários, 
comunidade e hospital. Nessa prerrogativa, a melhoria da qualidade e da eficácia dos serviços 
prestados pelas instituições de saúde no Brasil é a tônica588. O PNHAH, hoje chamado de 
Humaniza SUS, sofreu uma reformulação em sua nomenclatura devido a palavra programa ter 
em si uma idéia de fim e por não constituir uma política de assistência do Ministério da Saúde, 
fato também ocorrido com o PSF. 
 A humanização da assistência implica uma diretriz de trabalho para os profissionais 
ligados à saúde, com ênfase na  qualidade no cuidado com o outro. O ponto chave para a noção 
de humanização no atendimento é o reconhecimento do outro enquanto uma pessoa dotada de 
subjetividade e de emoções, capaz de interagir com o profissional de saúde e de auxiliá-lo em 
suas iniciativas para a promoção da qualidade de vida. A comunicação entre profissionais e entre 
esses e usuários é um valor para a conquista do trabalho conjunto. Nesse quadro, demandas 
reivindicadas a muito ressurgem: a democratização das relações que envolvem o atendimento, o 
maior diálogo e uma melhor comunicação entre profissionais e pacientes e o reconhecimento de 
ambos como sujeitos do processo terapêutico589. 
 A insatisfação sentida pelos usuários do sistema público de saúde foi o mote para o 
desenvolvimento do imaginário do Humaniza SUS. Relações deficitárias e o não respeito pelas 
necessidades próprias dos pacientes são alguns exemplos geradores de distintos tipos de 
violência. Agressão verbal e física, longas esperas, falta de profissionais e instrumentário 
precário, eram, e ainda são em muitos locais, os problemas principais que este imaginário se pôs 
a conter. 

                                            
588 MS (Ministério da Saúde) 2000, 2000a.  
589 Dealandes, 2004, p. 8. 
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 De forma sucinta o conceito humanizar apresenta três pontos: o atendimento humanizado 
coloca o reconhecimento dos sujeitos como aqueles dotados de direitos; a necessidade da 
melhora dos serviços com destaque para o binômio “tecnologia” e “fator humano e de 
relacionamento”590, ambos em estreito vínculo; e, por fim, a preocupação com o cuidador e suas 
condições de trabalho. Assim, a relação dialógica é norte de todos os sentidos atribuídos à 
humanizar.  
 Aliar “tecnologia” e “fator humano” não nos parece tão simples, e é exatamente aqui que 
nossa crítica torna-se pertinente. O documento do PNHAH nos diz sobre a importância da 
possibilidade comunicacional, mas não avalia os diferentes saberes e posições por eles ocupadas 
nos contextos de interação. Os instrumentos materiais são bem mais visualizados pelos sujeitos 
quando postos frente aos instrumentos abstratos, como o diálogo. Podemos pensar nos grupos de 
qualidade de vida como um instrumental abstrato que compromete-se com as necessidades de 
cada usuário para sua emancipação, mas ainda assim, são uma ferramenta para o cuidado. O que 
propomos dá-se no terreno onde todas as tecnologias, duras ou leves, são mobilizadas para um 
controle emancipado. A comunicação ocorre em momentos já definidos para o seu 
acontecimento e mediados por objetos concretos e ações a priori previstas pelo sistema de saúde, 
mas que fogem ao seu controle na prática cotidiana. Nossa idéia de rito continnum vem a 
encontro desse desencontro. 
 Criticamos o ponto de vista do imaginário Humaniza SUS por colocar o usuário como o 
fim em si mesmo, o foco central para as práticas do cuidado. O usuário centrado compromete a 
eficácia da própria prerrogativa da humanização quando para ele são pensadas estratégias 
controlativas de suas ações. O usuário é um mediador da relação, assim como os profissionais e 
os objetos empregados591, ele atravessa diferentes redes de sociabilidade que constituem sua 
forma particular de “estar no mundo”, de “ver o mundo” e de “conceber seu mundo”. Práticas já 
formuladas não conseguem compreender as diferentes ontologias e seus cotidianos. O sistema 
público de saúde brasileiro joga um jogo de espelhos em que todos podem ser compreendidos 
dentro de uma mesma lógica de ações. Não nos importa, nessa perspectiva592, na qual 
corroboramos, saber o que fazer para emanciparmos os usuários através das práticas 
disponibilizadas pelo sistema, mas o que se põe em importância são as necessidades de saúde 
entendidas por cada usuário e como tais necessidades podem nos ajudar a compreender seus 
distintos mundos, para assim, sabermos o que fazer para sua emancipação. As necessidades de 
cada usuário devem ser vislumbradas em sua positividade.593  

 
As Tecnologias duras, duras-leves e leves 
 As valises tecnológicas disponibilizadas para o atendimento à saúde consistem, como 
dissemos acima, em instrumentos materiais e instrumentos “abstratos”. Ferramentas como o 
maquinário para exames e os utensílios próprios dos profissionais seriam as tecnologias duras. 
Os saberes bem estruturados aplicados na prática médica, às tecnologias duras-leves. Já o espaço 

                                            
590 Idem, p.10. 
591 Penso aqui em Latour e sua teoria de redes relacionais mediadas por humanos e quase objetos, in 

LATOUR, 2005. 
592 VIVEIROS DE CASTRO, 2002. 
593 O sentido de positividade pode ser melhor compreendido quando nos remetemos ao estudo de Simone 

Cavalcante (apud BONET e TAVARES, 2008) sobre a inclusão das rezadeiras no PSF de Maranguape – CE. Tal 
inclusão ocorreu após a percepção da importância das rezadeiras na vida cotidiana dos usuários.   
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relacional entre profissional-usuário consiste em tecnologias leves, pois expressam materialidade 
apenas no contexto do ato594. 

 O trabalho do cuidador envolve todos esses tipos de valises. A técnica permeia todas as 
ações de saúde. Uma consulta tem em seu quadro, além do profissional e do paciente, aparatos 
para medir a pressão arterial, aparelhos para a “escuta” do coração e do pulmão. A queixa de um 
paciente no corredor da instituição de saúde mobiliza o conhecimento apreendido pelo 
profissional durante sua experiência como cuidador. Estes dois exemplos expressam os recursos 
mobilizados no ato de cuidar, mas estes exemplos só podem ocorrer quando há algum tipo de 
relação entre os sujeitos. O problema que se levanta aqui é a relação assimétrica entre o material 
e a relação. O espaço dialogal é obscurecido pelos aparatos técnicos. 

 Quando pensamos em uma consulta imediatamente a cena de um consultório, repleto de 
instrumentos que mal conseguimos nos lembrar de seus nomes, nos vem a lembrança. Quando 
vamos ao encontro do médico para esclarecermos uma dúvida, queremos seu saber e seu parecer 
científicos. Mas nos esquecemos do momento relacional. Esquecemos-nos do próprio ato do 
encontro. Também eles, os profissionais, o esquecem. As valises tecnológicas materiais são 
sobrepostas às valises tecnológicas “abstratas”. 
 
Entre o “bom para pensar” e o “bom para viver”  
 “A eficácia simbólica” é tema de inumeras elucidações antropológicas sobre a 
reordenação da realidade vivida atráves da realidade mítica. A experiência humana, inscrita na 
diversidade de experiências vivênciais, toca a ordem biológica, a ordem social e a ordem 
mitológica que compõe o sentimento de pertencimento a algum meio social específico. A 
realidade não compreendida é descortinada pela apreensão da mitologia cultural compartilhada 
coletivamente entre o indivíduo e seus companheiros. 

Nosso principal colaborador nessa temática foi o antropólogo francês Claude Lévi-
Strauss, maior expoente da escola estruturalista e seu maior consolidador. Devido a 
complexidade de seu método, sua abrangência e repercussão no universo antropológico e, a sua 
vasta obra, pode-se seguramente afirmar que, Lévi-Strauss, e em conseqüência sua escola, são 
um dos marcos de maior importância dentro da antropologia do século XX. 
Em A eficácia Simbólica595  Lévi-Strauss coloca aos mitos o papel de expoente máximo para o 
entendimento acerca da mente humana. Os mitos transmitiriam as estruturas de pensamento que 
compõem o espírito humano. A ação, verbal e gestual, propriamente dita, assim como a 
manipulação de objetos sagrados, seriam os ritos imprimindo vida aos mitos. O conjunto de 
ambos formaria o pensamento e a experiência humana numa interação que reifica a realidade, 
transformando a experiência não compreendida em um acontecimento aceito por aqueles que o 
vivenciam . Os mitos, então, seriam as estruturas de pensamento, enquanto aos ritos era relegada 
a prática da representação. O êxito do ritual seria transformar a esfera afetiva do sentir em uma 
ordem lógica e coesa na esfera social.  
Se queremos perceber os caracteres específicos do pensamento mítico, devemos pois demonstrar 
que o mito está, simultaneamente, na linguagem e além dela. (...) o valor do mito persiste, a 
despeito da pior tradução. Qualquer que seja nossa ignorância é percebido como mito por 
qualquer leitor, no mundo inteiro. A substância do mito não se encontra nem no estilo, nem no 
modo de narração, nem na sintaxe, mas na história que é relatada. O mito é linguagem; mas uma 
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linguagem que tem lugar em um nível muito elevado, e onde o sentido chega, se é lícito dizer, a 
decolar do fundamento lingüístico sobre o qual começou rolando.596 

 
O autor compara o xamã ao psicanalista (numa tentativa de legitimar seu discurso amparado pela 
psicanálise freudiana e na conseqüente crença de que os incômodos ligados à psique teriam uma 
“concepção fisiológica, até mesmo bioquímica”, idéia estritamente vinculada ao elo entre corpo 
e mente), revelando similaridades entre os processos de cura realizados através da consciência. O 
xamã opera com eficiência os conflitos e as resistências experimentadas pela doente, tal qual o 
psicanalista quando manipula a estrutura simbólica do paciente, provocando um rearranjo afetivo 
do mesmo, tornando pensável o que antes era apenas sentido. A cura ocorre por manipulação do 
inconsciente. Para Lévi-Strauss nesta parte do psiquismo está a base de toda estrutura mental, de 
toda função simbólica humana, que responde, em todas as pessoas, à uma gama limitada e 
comuns de leis universais. O subconsciente é a fonte da história individual e só adquire 
significado para nós e para os outros, quando organizado pelo inconsciente que, por sua vez, 
teria suas raízes embasadas na estrutura social. 

É durante o ritual que a esfera simbólica se faz presente. O rito expressa a experiência 
vivida pelo emprego dos símbolos, o que também lhe dá o poder de modificá-la de acordo com 
as crenças sociais presentes. As palavras (signos/símbolos) proclamadas guiam o pensamento 
(significado/experiência), trazendo-o a realidade social compreendida e compartilhada pelo ator. 
Os signos expressam os significados, os símbolos exprimem as experiências. Dessa maneira, a 
eficácia simbólica ocorre a partir do manuseio de uma situação social vivenciada. Por fim, para 
Lévi-Strauss, os símbolos traduzem a pequena gama de estruturas do pensamento encontradas 
nas sociedade, e a crença nas limitadas formas míticas traduz a eficácia ocorrida nos diversos 
rituais. 

Destarte, a eficácia simbólica da cura consiste numa ocorrência em que a ordem mística é 
empregada. O xamã abre os caminhos para a atuação dos espíritos protetores submetidos a sua 
vontade construindo níveis de significação compreendidos pela doente. A esfera corporal 
interage com a esfera cultural. A linguagem traz ao doente a dimensão socialmente 
compartilhada entre significante e significado, operando a junção do universo simbólico com o 
universo mitológico. A ligação entre simbologias e a realidade experenciada ocorre quando o 
representante das convicções míticas, dos poderes mágicos é legitimado socialmente, quando sua 
base de sustentação é a crença compartilhada pela coletividade social. A sociedade deixa seus 
sinais na magia, nas relações de hierarquia, poder e dominação, através das ações ritualísticas, 
das fórmulas mágicas tradicionalmente empregadas, das maneiras utilizadas para conter as 
vontades e os anseios pessoais. 
 Nesse mesmo pensamento encontramos o antropólogo hermeneuta Clifford Geertz. Este 
considerava-se um etnógrafo herdeiro direto da tradição boasiana, endossando a definição 
cognitiva de cultura como o reino simbólico integrado “lógico-significativamente”. A cultura 
seria como um sistema simbólico, independente, auto-sustentável e passível de estudo fora da 
influências das condições sociais. Considerado o fundador de uma das vertentes da antropologia 
contemporânea - a chamada Antropologia Hermenêutica ou Interpretativa, que floresceu a partir 
dos anos 50 – preocupava-se em desvendar o sentimento quanto ao que as pessoas de vários 
meios culturais acham que são, o que elas fazem e por que razões elas crêem que fazem o que 
fazem. 
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  Sua metodologia baseia-se em considerar as diferentes sociedades como textos que 
devem ser interpretados e analisados pelos antropólogos, e o desenvolvimento das percepções 
apreendidas a posteriori dariam-se na escrita de um “segundo” texto interpretativo597. Os 
pesquisadores são "observadores situados" que precisam ter a maior consciência possível desse 
fato, para assumirem uma postura de compreensão do objeto e não uma crença onde o modo 
como as coisas aparecem é o modo como as coisas simplesmente são. 

 Fortemente influenciado por Max Weber, Geertz assume o homem como um ser envolto 
em teias de significado culturais que ele mesmo produziu. A dominação carismática, considerada 
por Geertz pouco discutida por Weber, denota ora uma qualidade que destaca o indivíduo, ora 
um poder hipnótico que provoca paixões598. Para este último, é a fusão da sociologia da cultura e 
da psicologia social que propicia o entendimento do carisma. 

Mas Geertz, ao vislumbrar essa fusão, percebe que ela é conflitante. A dimensão 
psicológica é enaltecida em prol da dimensão sociológica. O carisma é visto como algo inato ao 
indivíduo, e não como algo personificado pelo indivíduo no centro da sociedade. Esta análise 
psicológica do conceito de carisma é rodeada de falhas. A complexidade do conceito weberiano é 
reduzido aos moldes neofreudianos. Para conter esse equívoco, Geertz se dispõe à elaboração das 
diferentes formas de carisma, assim como entender a dinâmica de sua interação dentro do campo 
cultural recheado de concepções que envolvem o processo social, e que oferecem diretrizes sobre 
como agir no mundo. 

Ao mencionar um estudioso nesse campo, Edward Shils, Geertz apropria-se de suas 
observações sobre as dimensões do carisma. A conexão entre o valor simbólico e os centros 
ativos da ordem social – economia, religião, política, ciência, arte, magia... –, é o locus da 
ocorrência carismática. O carisma é conferido nas relações estabelecidas entre as idéias 
dominantes fundidas nas instituições dominantes com os eventos influenciantes da vida 
ordinária. Nisso, Geertz vai além das concepções weberianas de carisma.  

Quando alia valor simbólico e ordem social na construção da compreensão acerca do 
carisma, algumas implicações, antes desapercebidas por Weber, vêm ao encontro da concepção 
geertziana. A primeira destas refere-se ao surgimento de figuras carismáticas em áreas de intensa 
atividade social. A segunda envolve o carisma weberiano extravagante, passageiro e 
posteriormente naturalizado, mas também o coloca na possibilidade de ser permanente na esfera 
da vida social. Isto evidencia-se com a percepção da existência de vários sentimentos morais, 
estéticos, científicos, ou artísticos que atestam diferentes formas de emoção carismática. 

A busca pela compreensão do carisma envolve o centro de poder e suas manifestações – 
ritos, imagens, comícios, cortejos... -. É através da análise desses centros que dão vida a 
sociedade que Geertz elabora seu argumento. Os centros são fenômenos culturais historicamente 
construídos, ou inventados ao longo de um processo revolucionário, que emanam símbolos de 
poder. A investigação desses símbolos aliada a natureza desse poder fornece o entendimento 
sobre a eficácia do carisma e, como constitui-se as noções de legitimidade nos diferentes 
contextos carismáticos (nos diferentes centros da sociedade). Assim, o importante é desvendar 
como acontece a transmutação dos símbolos em dominação consentida socialmente. 

A legitimidade conferida, pelos símbolos, ao centro, dá a este a marca de centro. A 
aparência é o que torna possível a presença do poder. As formas ritualísticas são expressão da 
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posse simbólica do poder por parte dos dominantes - reis, políticos, religiosos, artistas, cientistas, 
xamãs...-, elas demarcam o território do poder carismático. As manifestações simbólicas 
traduzem as idéias do centro da ordem social. O caráter extraordinário que rege a relação 
ordinária sempre está presente na esfera da vida pública, ele é personalizado na posição 
dominante. Quem está no centro personifica o carisma.  

Com efeito, Geertz conclui que a simbiose entre o objeto da crença e o objeto mesmo que 
fundamenta a dominação possui um poder transformador. A representação simbólica transforma 
a realidade, ela realiza o mundo e o torna compreensível para aqueles que estão fora do centro de 
poder. O carisma encontra-se no centro das atividades sociais evidenciadas e não na figura 
dominante, este apenas o personifica. O estudo das formas simbólicas nos traduzem o 
extraordinário que rege a vida social, o extraordinário que significa as motivações, as 
necessidades internas que dão força às expressões da vida social. É o sentimento carismático 
personificado na figura central que permite o controle da ordem social. O líder encontra-se em 
uma posição central ao centro da esfera pública, ao centro do carisma, personificando as 
manifestações simbólicas que transmitem poder e regem a ordem social. 

 A personagem carismática ganha sentido a partir do vínculo que mantém com a 
simbologia própria dos centros do poder. Assim, Geertz incorpora os  fenômenos culturais à 
idéia de carisma, antes visto sob aparatos puramente psicológicos ou sociológicos, onde os 
processos históricos têm importância nas concepções de dominação e poder que regem a vida 
social.  
 Ao unirmos as duas concepções sobre eficácia, evidencia-se uma continuidade entre os 
autores. Lévi-Strauss atribui à fala do xamã a responsabilidade da reordenação da ordem social 
através do aparato mitológico. Sua posição social embute a confiança necessária para o sucesso 
de seu canto. Ao passo que Geertz encontra a eficácia na esfera do centro de poder que é a 
própria magia analisada por Lévi-Strauss, o xamã seria apenas a personificação do carisma, do 
poder contido na crença mágica. O espaço social onde os atores sociais se movem é uma 
representação abstrata produzida a partir da definição de uma lógica simbólica compartilhada. 
Neste sentido, fala-se em simbologias que norteiam e balizam as relações sociais, estabelecendo 
os princípios de distanciamento e aproximação a partir das experiências vividas pelos atores 
sociais. Ao pensarmos a realidade social em termos de representação simbólica, percebemos que 
os atores sociais representam simbolicamente esta realidade, e através desta representação, 
enxergam-se no mundo e sobre ele interagem.  
 A diferença entre ambos encontra-se na forma como vêem a operacionalidade da magia. 
A perspectiva estruturalista de Lévi-Strauss enfoca os processos que regulam o pensamento 
humano através do aparato simbólico, em uma tentativa de elucidar como  ocorre as disposições 
entre inconsciente e subconsciente na construção de uma realidade assimilada pelo ator social. 
Enquanto Geertz põe em relevância o interpretativismo quanto aos símbolos. O que importa é 
compreender como a junção da esfera simbólica e o poder por ela emanado nos centros da esfera 
pública legitimam a dominação das figuras carismáticas. 
 O antropólogo Stanley Tambiah caracteriza-se como um discípulo de Edmund Leach. 
Sua teoria ampara-se na tentativa de reunir a teoria estruturalista de Lévi-Strauss com a 
metodologia etnográfica de Malinowski, aliando ainda a concepção maussiniana sobre eficácia. 
Em The Magical Power of Word599 Tambiah procura desenvolver um estudo sobre a linguagem 
dos rituais. A magia não se diferencia da linguagem usual, mas, é uma forma estendida da 
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mesma. As associações, como metáforas e metonímias, relembrando Lévi-Strauss, usadas na 
linguagem ordinária, também são encontradas na magia, fato demonstrado com uma reanálise da 
etnografia malinowskiana sobre a sociedade Trobriandesa. Seu argumento indica que a noção 
ortodoxa de ritual põe em descrédito o aspecto do discurso envolvido nos ritos, em uma leitura 
redutora do ritual enquanto um conjunto de atos600. 
O autor afirma que existe uma variação entre as diferentes formas de ritual quanto à razão entre 
palavras e ações empregadas. Embora essas variações possam sugerir que as palavras compõem 
um elemento do ritual apenas tão importante quanto outras “espécies de atos rituais”, elas, as 
palavras, constituem um elemento estrutural do ritual. A eficácia do rito é deslumbrada quando 
os informantes nos indicam que o poder está nas palavras e, “ainda que as palavras só se tornam 
efetivas quando expressadas no contexto específico de outras ações”601. O problema debatido por 
Tambiah é solucionado quando deixamos de classificar as falas do outro como preces, rezas ou 
cantos, e passamos a reconhecer as palavras como o outro as reconhece. Nesse sentido podemos 
conceber as palavras no ritual não apenas como elementos de uma repetição obsessiva, mas 
estabelecendo a inteligibilidade do próprio ritual para os agentes envolvidos.  
 Em outro momento Tambiah aborda o pronunciamento das palavras num ritual no que se 
refere às esferas sagrada e profana. Ambas não se distinguem por terem cada uma um discurso 
lógico interno. A linguagem pronunciada durante o rito é compreendida porque é dita por quem 
tem a legitimidade de dizê-la. Somente um padre pode celebrar uma missa, embora as palavras 
sejam as mesmas utilizadas na vida cotidiana. Apenas ao xamã é relegada a tarefa de lutar contra 
os espíritos maléficos e narrar sua jornada ao mundo mítico. Assim a diferença entre religiões e 
rituais mágicos quanto à especificidade da linguagem sagrada não é qualitativa, mas apenas 
quantitativa.  
 Ritual, é, então, segundo Tambiah 
 
Ritual is a culturally constructed system of symbolic communication. It is constituted of 
patterned and ordered sequences of words and acts, often expressed in multiple media, whose 
content and arrangement are characterized in varying degree by formality (conventionality), 
stereotypy (rigidity), condensation (fusion), and redundancy (repetition). Ritual action in its 
constitutive features is performative, wherein saying something is also doing something as a 
conventional act; in the quite different sense of a staged performance that uses multiple media by 
which the participants experience the event intensively; and in the sense of indexical values – I 
derive this concept from Peirce – being attached to and inferred by actors during the 
performance.602 

 
 Os ritos são, então, sistemas culturais construídos e embasados na comunicação 
simbólica, socialmente eficazes, são ações correspondentes e derivantes de um sistema de idéias. 
Para Tambiah a eficácia do ritual deriva de seu caráter performativo em três níveis: dizer é fazer; 
uma performance utiliza diferentes recursos comunicacionais por onde a experiência do evento é 
vivida intensamente pelos participantes; e, por fim, os valores sociais são recriados e inferidos 
pelos atores durante a performance. Em outras palavras, os rituais partilham alguns traços 
formais e padronizados, mas estes são variáveis, fundados em construtos ideológicos 
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particulares. Assim, o vínculo entre forma e conteúdo torna-se essencial à eficácia e as 
considerações culturais integram-se, implicadas, na forma que o ritual assume. 
 Ao utilizarmos as três perspectivas sobre rituais aqui abordadas, Lévi-Strauss, Clifford 
Geertz e Stanley Tambiah, algumas inferências surgem. Todos dão destaque ao caráter dos 
símbolos e suas significações para as sociedades, entretanto não podemos nos esquecer das 
diferentes correntes antropológica a que cada um pertence. A linguagem enquanto uma 
manifestação das experiências vividas é encontrada na ordenação e reordenação do mundo 
social, através dos pronunciamentos e de quem os faz podemos nos situar nas realidades 
vivenciadas. O manuseio de objetos, também carregados de simbologia, nos permite estabelecer 
uma relação onde a linguagem falada é incapaz de se exprimir.  
 Entendemos a perspectiva levi-straussiana em sua importância quanto a bricolagem603, 
porém discordamos quanto sua preferência  pela esfera mitológica. Nossos conhecimentos são 
produtos de adicionamentos de outros conhecimentos e práticas, o que torna a cultura plástica e 
não fixa. Nesse sentido não podemos ler a cultura como um texto discursivo porque o discurso já 
significa algo, ele é uma prática de sentido604 para o antropólogo e para o “nativo”. Ambos são 
afetados pela relação de distintas formas. As posições assumidas pelos agentes indicam 
diferentes significados para as práticas. Tanto para o médico, como para o antropólogo, o 
usuário, e o “nativo” para o segundo, encontram-se inseridos em uma cultura na qual vivem a 
naturaliza-la, suas ações não são reflexivas e podem ter seus significados apreendidos e 
mobilizados por aqueles por estarem em uma posição que os legitima a tal feito. Esta concepção 
é aqui questionada quando analisamos os significados dados pelos usuários da ESF e os 
profissionais do sistema público de saúde. 
 Neste trabalho não tomamos uma posição se a favor da ação ou pelo pensamento, mas 
estamos “entre”, ambos refletem as experiências, o vivido, o que ainda poderá ocorrer e o 
inesperado. As ações são vistas como verbais e não-verbais, num movimento contínuo de 
afetação que envolve os próprios atos, mitos, objetos, pensamentos e sujeitos.   
 
As tecnologias leves e suas ritualizações 
 Vimos o quão importante é a relação comunicativa para o SUS, e em conseqüência para a 
ESF. O “fator humano” é o campo estratégico para uma nova prática do cuidado, e é nisso que 
consiste as “tecnologias leves”. A conversa, a escuta, um abraço, o conhecimento sobre o 
cotidiano do outro, o acolhimento, o cuidado, constituem tais tecnologias. Como nos foi 
indicado, não basta equipamentos modernos para o aprimoramento do atendimento sem uma 
nova cultura da assistência à saúde. Vários recursos são mobilizados pela ESF para aproximar 
profissionais e usuários da estratégia, como a visita domiciliar.  
 Grande parte das UBS’s realizam o que chamam de grupos de controle. Como o próprio 
nome diz, são grupos para controlar aqueles que detêm algum tipo de doença crônica como 
diabetes e hipertensão. Esses grupos destinam-se a conversas sobre a doença em foco com vistas 
a uma melhor qualidade de vida para os portadores. Entretanto, ao participarmos de tais grupos 
percebemos que os significados atribuídos “a estar ali” não eram os mesmo para os participantes. 
Os profissionais nos diziam que o grupo representava um meio de conversas com os usuários, 
um meio para a promoção da qualidade de vida. A doença seria discutida, mas também, a 
maneira como se viver bem com ela.  
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 Na primeira ida a um desses grupos, que fora realizado em um salão da igreja católica, 
perguntamos a uma mulher que estava do lado de fora do salão, ainda fechado, se seria naquele 
local o grupo de hipertensos. Ela nos respondeu que não, ali iria ocorrer consultas com os 
hipertensos da região delimitada para a equipe de saúde. Consultas para “pegar a receita do 
remédio”, só distribuídos na farmácia do posto de saúde para quem participa desses grupos. 
Bem, não ocorreria ali o grupo para promoção de qualidade de vida? Significados distintos para 
o mesmo evento. 
 As visitas domiciliares são preconizadas dentro da lógica interna da ESF. Realizadas 
principalmente pelos agentes comunitários de saúde (ACS), constituem a proximidade entre as 
famílias, ou a comunidade, e a UBS’s. O tempo entre uma visita e outra na casa das famílias é de 
um mês, ou pelo menos deveria ser. Os ACS são tidos como os mediadores entre comunidade e o 
sistema de saúde. Por serem os únicos profissionais das equipes a residir em seus bairros de 
trabalho são o elo entre o saber local e o saber médico. Poderíamos pensar a partir desse prisma 
que as visitas são tidas como importantes para esses profissionais e para toda a ESF. Porém, 
existem muitas equipes que não têm ACS em sua formação, por exemplo. Podemos pensar 
também novos significados a partir de uma fala de um agente comunitário que percebe a visita 
domiciliar de uma maneira diversa daquela preconizada. 
Com o tempo de trabalho, você tende a excluir algumas pessoas do seu rol de visitas, mas isso é 
em off, não pode nem saber porque tem aquela coisa de demagogia, né?, o agente tem que visitar 
todo mês. Com o tempo você começa a excluir. (...) Aquela pessoa que você já não tem mesmo o 
que fazer, já não tem o que falar. Igual, eu já vou fazer três anos, agora no dia primeiro de 
agosto, têm famílias que eu já não tenho o que falar. Se eu for pra aquela casa, eu vou falar de 
tudo, menos de saúde. Você começa a priorizar aquelas pessoas mais problemáticas, aquela 
pessoa que não sabe ler, aquela pessoa que tá... por exemplo, que tem pressão alta, que toma 
remédio controlado... e são pessoas que você tem que ir mais de uma vez por mês na casa, 
entendeu? 
 
Para esse agente comunitário de saúde a visita domiciliar é um elo entre UBS e comunidade? É 
uma forma de cuidado com quem realmente precisa? E quem realmente precisa? Ou não precisa? 
É uma demagogia da estratégia de saúde? Não sabemos. Somente indicamos que como ele 
podem haver vários outros que remetem diferentes significados à visita domiciliar. 
 Retornando aos grupos, tivemos uma experiência na UBS do bairro Olavo Costa. 
Tínhamos marcado uma entrevista pela manhã com a enfermeira de uma das equipes desta UBS. 
Ao chegarmos acontecia o grupo de puericultura, então tivemos que esperar seu fim para 
iniciarmos a entrevista pois a enfermeira era a responsável. Ficamos dentro do salão onde ocorria 
o grupo. Havia muitas crianças e mães. Neste grupo a pesagem das crianças é o objetivo 
principal para conter a desnutrição nas áreas carentes da cidade, sendo distribuídos dois quilos de 
leite em pó para cada criança e um quilo para as mulheres grávidas. Em um certo momento uma 
mãe chega com seu filho, já durante o final do grupo, pedindo sua cota de leite. A enfermeira 
olha em suas fichas de cadastro dos usuário e percebe que a mãe não compareceu no mês 
anterior para a pesagem de seu filho, o que a impossibilitaria de receber o leite. O leite só é 
distribuído a que fez a pesagem no mês precedente ao grupo.  Bem, os grupos não seriam para a 
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promoção da qualidade de vida? Ou seriam formas de “conter” os usuários, no sentido de uma 
prestação de contas com o sistema público de saúde605? 
 O relato desses acontecimentos nos indica a ritualização dessas práticas e ações, que têm 
como ponto de partida a aproximação entre usuários e ESF. A ritualização do cuidado, vista no 
sentido de uma “rotinização” e “formalização” do trabalho, nos coloca o problema dos 
significados que as ações assumem para os agentes envolvidos. As UBS’s são atravessadas por 
práticas que não apenas correspondem a equipe  e aos pacientes. Vários mediadores são 
utilizados durante as relações, mediadores humanos e não humanos como disse Latour. As 
experiências religiosas, as outras esferas da vida ordinária como o emprego e as interações 
promovidas nesse meio, o próprio maquinário utilizado em um exame altera os significados que 
os agentes imputam ao que lhes acontece.   
 
Uma primeira conclusão: ritual, redes, significados, agenciamento e devir na ESF 
 O imaginário da humanização do atendimento pretende uma performance nas ações dos 
sujeitos, pretende uma transformação na cultura do atendimento. Entretanto, a transformação não 
pode ocorrer somente em uma via, não pode ocorrer somente entre os profissionais. Os usuários 
também são agentes do processo terapêutico. Por outro lado, temos o problema dos significados. 
Não podemos reconhecer pensamentos padronizados porque não agimos a um só tipo. 
Reinventamos os conceitos, fazemos bricolagens com idéias e experiências, agenciamos nossas 
ações em consonância com o vivido. Estamos envolvidos em redes de relações e significados que 
não nos permitem pensar o social como o estático. A plasticidade corresponde a linguagem 
prática do agir. 
 Nesses redes de significado novas concepções de cuidado são reinventadas e 
expandidas606. Novas tramas de domínio sobre o outro são estabelecidas, territorialidade refeitas 
e recriadas. Ao presenciarmos as situações relatadas acima percebemos que a linguagem dita 
pode nos levar a um equívoco do que realmente as situações significam para os sujeitos. Roy 
Wagner nos coloca a idéia de fluxo para pensarmos o agenciamento das ações. Os sujeitos são 
capazes de remodelar seus espaços607, são capazes de multiplicar e redefinir suas certezas e são 
capazes também, de metaforizar sua linguagem a partir de sua ação. O cuidado, dessa maneira, 
assume uma multiplicidade de significados e pode ser compreendido como “um espaço 
entre”608 vários agentes com  percepções distintas de realidade, mediadas pelo corpo, pelas 
experiências e por diferentes olhares sobre o mundo. O fator humano é em si um conjunto de 
gerenciamentos das ações.  
Por fim, remeto-me novamente à idéia de ritual para pensar a guisa de primeiras conclusões o 
que seria rito continnum. A performance desejada pela nova cultura do atendimento à saúde 
equivoca-se ao tratar a transformação como um objeto que pode ser substituído por outro. 
Mesmo nesses termos ainda nos equivocamos em nosso pensamento, já que objetos também são 
mediadores nas relações. As experiências vividas, sentidas e “encorporadas” dão espaço a novos 

                                            
605 Idéia melhor desenvolvida por BONET, Octávio 2006 Redes intersticiales de contención y modos de 

dominación de los cuerpos en el Programa Salud de la Familia. VIII Congreso Argentino de Antropología Social. 
Salta Argentina. 

606 Utilizo aqui as dimensões de invenção e convenção cunhadas por WAGNER, 2001,  para expressar os 
processos de expansão dos significados dos conceitos através dos processos criativos, estabelecidos pelos sujeitos 
em qualquer dimensão relacional. 

607 Neste parte penso a partir da discussão desenvolvida por DELEUZE e  GUATTARI, 2002, sobre o 
espaços liso e estriado. 

608 BONET e TAVARES, 2007, p.267. 
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rearranjos do social. O rito pensado em termos de um agrupamento onde todos são movidos 
pelas mesmas instâncias simbólicas, não consegue explicar o porquê de diferentes significados 
para aqueles que o experimentam. Pensando nesses termos, o que chamamos de rito continnum 
caracteriza-se por essas novas abordagens que o social é levado. A afetação permanente de 
nossas estruturas sociais nos permite dizer que afetamos e nos deixamos afetar, e que disso 
reinventamos nossa forma de ser a todo momento.  
A visita domiciliar ocorrida no mês passado não será igual a visita realizada nesse mês, o mesmo 
para os grupos de controle, porque experimentamos novas ações e novas idéias que serão 
transmitidas para a vivência cotidiana. Os eventos inesperados corroboram para novos 
significados dados aquilo que já conhecíamos. É entre o devir e o já conhecido que podemos 
entender o rito continnum como o espaço da própria criação dos conceitos.  
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Sexualidade  masculina,  narrativas míticas e o imaginário na 
contemporaneidade e na grécia antiga 

Lúcia de Fátima Souto Pinho (UFPB) 

Introdução 
Pessoalmente, sempre mantive certa inquietude no que diz respeito ao desejo de estudo e 

compreensão quanto à sexualidade humana, pois quando criança se falar sobre a  sexualidade  ou 
ouvir qualquer referência a respeito não era permitido. Com os pais ninguém se aventurava em 
fazer qualquer questionamento, medo de castigos, repreensões era grande e ao mesmo tempo em 
que  a curiosidade permeava o ambiente, sabia-se apenas, que havia algo de proibido. O que se 
aprendia era através do senso comum, contudo, mesmo após alguns conhecimentos percebia que 
as pessoas de um modo geral, apresentavam dificuldades nessa área e assim as minhas dúvidas 
permaneciam e cresciam, na época conclui que as dificuldades iam além da proibição de uma 
fala, de um comentário na frente de crianças, então comecei a observar que ao se falar sobre 
sexualidade em qualquer ambiente levava as pessoas a atitudes jocosas, brincadeiras maliciosas, 
a excitação era e é geral. Adentrei ao curso de Psicologia e ao concluí-lo enveredei pelo caminho 
da clínica, e nela me deparei  com relatos diversos. Eles traziam conflitos  na maioria das vezes 
relacionados a sexualidade, o que me  incentivou mais ainda a estudar o tema em questão. 

O presente estudo  pretende demonstrar como a relevância do mito se constitui em um 
arcabouço sócio-cultural inerente ao homem, expondo determinados aspectos como suas funções 
e características que por muito promovem uma austera representação daqueles, tanto num maior 
detalhamento como num maior entendimento de sua presença.  
              O enfoque proposto por G. Durand para o estudo do imaginário se constitui em uma 
inovadora apreciação arquetípica da imaginação criadora. Se esse enfoque já vem sendo utilizado 
em estudos no campo da estética e da crítica literária, sua contribuição começou, recentemente, a 
conquistar novos espaços. E é através deste espaço que nos oferece G. Durand, que irei trabalhar. 
              Para G. Durand o ser humano é dotado de uma significativa faculdade simbolizadora em 
sua vida sócio-cultural. E para que possamos interpretar os símbolos e as imagens que se 
configuram nas profundezas do inconsciente coletivo (projeções inconscientes dos arquétipos em 
interação com as solicitações do meio) propôs uma abrangente classificação taxionômica das 
imagens do sistema antropológico, criando uma espécie de “atlas” arquetipológico da imaginação 
humana. Os fundamentos da “produção” do imaginário vão ser compreendidos a partir da 
emergência existencial da angústia originária. 

Este artigo procura analisar o processo de construção da supremacia da identidade de 
gênero masculino. Entende-se que falar de masculinidade pressupõe falar de objetividade, 
responsabilidade, tradição, potência, gerência, providência, virilidade, palavras essas que 
significam poder nas inter-relações de gênero. Tais afirmações encontram respaldo cultural e 
historicamente nas relações sociais de poder. Busca-se investigar a construção da supremacia e 
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dos mitos que permeiam a sexualidade masculina, enquanto elemento constitutivo da identidade 
de gênero. Por isso, me pergunto como se gesta e se mantém a identidade de gênero masculino e 
quais são os mitos que predominam no  gênero proposto ao trabalho. 

A origem do mito remonta a antiguidade, situando-se entre os povos primitivos de forma 
a proporcionar uma determinada posição no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar no meio dos 
demais seres da natureza. À primeira vista, trata-se de um modo ingênuo, fantasioso, anterior a 
toda reflexão e não-crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos 
fenômenos naturais ou mesmo a de uma construção cultural, mas que modelam, também, a ação 
humana resultante de uma manifestação volitiva antecessora. 

 Como etapa embrionária do desejo de se consolidar um paradigma mais eficiente, 
afugentando o medo e a insegurança a seu redor, o homem concebe o mito aquele, à mercê das 
forças naturais que lhe são, num primeiro momento, assustadoras, inicia um processo de 
emprestar a este suas qualidades emocionais. Desse modo, as coisas que o cercam adquirem nova 
conotação, sempre impregnada de qualidades (sejam boas ou más) familiares ou sobrenaturais, 
atraentes ou ameaçadoras. É a partir dessa concepção que a humanidade engendra o movimento 
dentro de um mundo animado por forças pelas quais ele precisa conhecer, ainda que de maneira  
laica. 

 
Sexualidade  na história 
 
 Segundo Taylor (1997),durante milênios, estimado em 22 mil anos atrás (não 

contemplando todos os períodos) a atividade sexual dos seres humanos, era praticada de forma 
instintiva, com a finalidade apenas da sobrevivência da espécie, os homens na pré-história viviam 
de forma natural, totalmente inseridos na natureza, igualmente ocorria com os animais. Por três 
quartos desse tempo o ser humano passou por uma "cultura de caça aos pequenos animais para a 
sobrevivência". Nesses grupos a mulher era personagem central, considerada um ser sagrado, não 
havendo divisões entre os sexos no poder de decisões. Neste período havia uma liberdade sexual 
( porque não havia sentimento de posse) maior e, por esse motivo, havia poucas guerras para a 
conquista de territórios.   
              De Acordo com Taylor ( 1997), os seres humanos pré-históricos teriam vivido originária 
e universalmente em promiscuidade primitiva: a suposta horda original era regida por uma total 
indiferenciação das relações sexuais entre homens e mulheres, onde os parceiros não estariam 
ligados por nenhum laço durável e não seriam limitados por qualquer proibição de incesto.

 

A 
idéia da promiscuidade primitiva é atribuída a Bachofen, divulgada em 1861 em seu livro O 
Direito Materno, e à qual chamava de hitlerismo (do grego "hetaira” ou "hetera", prostituta), 
construção hipotética que imaginava ter a humanidade vivido a sexualidade primitivamente sem 
qualquer regra, quando a filiação era considerada exclusivamente por linha feminina.  

De acordo com Muraro (1991) a mulher era considerada um ser sagrado, pois só a ela era 
atribuído à função de procriação. Os homens se sentiam marginalizados e tinham "inveja do 
útero" (Yoni / vulva), da mesma forma que mais tarde, nas culturas patriarcais, a mulher sente 
inveja do "pênis" (falo).  Essa "inveja do útero" teria originado dois ritos importantes: o primeiro, 
em que a mulher começa a trabalhar dois dias depois do parto e o homem fica de resguardo com 
o recém- nascido. O segundo, a iniciação dos homens, em que os jovens eram arrancados da casa 
das mães, e faziam um ritual espiritual imitando um cerimonial de parto, declarando, a partir 
disso, que o a mulher teria o poder biológico e o homem o espiritual. A força física havia se 
tornado essencial, as guerras por territórios aumentaram, iniciando-se, assim, a supremacia 
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masculina. Mesmo neste período, o homem ainda não sabia da sua função reprodutora, crendo 
que a mulher ficava grávida dos deuses. 

Segundo Muraro, "as mulheres eram vistas como ‘bodes expiatórios’ de todas as falhas e 
males humanos. Mesmo os poetas que cantavam o amor, muitas vezes cercavam esse amor de 
sofrimento e morte, chegando à conclusão de que o amor e a mulher eram perigosos para o 
homem" (Muraro: 1991). 

 Foi no decorrer do neolítico que, em algum momento, o homem começou a dominar a 
sua função biológica reprodutora. Apareceram, então, as lutas por conquista de territórios e terras 
férteis para o plantio, começaram a surgir as primeiras aldeias, depois as cidades, cidades-
estados, Estados, Impérios, e assim sucessivamente, criando-se as sociedades patriarcais, em que 
predomina a lei do mais forte. Nesse contexto quanto maior o número de filhos, mais soldados e 
mão-de-obra para arar as terras, ficando a mulher reduzida ao âmbito doméstico e a mulher 
tornava-se propriedade do homem. Nas primeiras civilizações, a criação do mundo era atribuída a 
uma deusa-mãe, sem auxílio de ninguém. Mais tarde, foi concebida a idéia de um deus andrógino 
ou um casal criador. Posteriormente, um deus macho toma o poder da deusa, ou cria sobre o 
corpo da deusa primordial. 

            A honra masculina, para Oliveira (2004), surgiu no período aristocrático por motivo de 
duelos entre os cavaleiros. Entre estes sempre esteve associado à honra masculina, bem como à 
coragem e ao sangue-frio para defendê-la. A honra era uma expressão do poder de sangue e da 
qualidade da estirpe aristocrática. Funcionava como um signo da dignidade e da reputação de um 
individuo pertencente a uma determinada linhagem (OLIVEIRA: 2004, p. 23).   

             Para Nolasco (1995), nesta mesma perspectiva, “a honra masculina fica restrita à luta. 
Desde os gregos, morrer com honra é morrer pelo gládio, tanto na esfera política quanto 
amorosa” (NOLASCO: 2001 p. 16) 

            Na mesma perspectiva de conceber as relações de gêneros marcadas pela hierarquia, 
Beauvoir (1980), vê o binômio hierárquico assim se estabelecer.  

 
“Já verificamos que, quando duas categorias humanas se acham em 
presença, cada uma delas quer impor à outra sua soberania; quando 
ambas estão em estado de sustentar a reivindicação, cria-se entre elas, 
seja na hostilidade, seja na amizade, sempre na tensão, uma relação de 
reciprocidade. Se uma das duas é privilegiada, ela domina a outra e tudo 
faz para mantê-la na opressão” (BEAUVOIR: 1980, p. 81).  

            Afirma, ainda, a autora que o “mundo sempre pertenceu aos machos” (BEAUVOIR, 
1980, p. 81), por isso, o patriarcado existe no mundo e em toda a história, para dar o 
desdobramento biológico-cultural e familiar necessário para a manutenção e a  vida do pai é 
cercada de um prestígio misterioso: as horas que passa em casa, o cômodo em que trabalha os 
objetos que o cercam, suas ocupações e manias têm um caráter sagrado. Ele é quem alimenta a 
família, é o responsável e o chefe, é o provedor. Habitualmente trabalha fora e é através dele que 
a casa se comunica com o resto do mundo: ele é a encarnação desse mundo aventuroso, imenso, 
difícil, maravilhoso; ele é a transcendência, ele é Deus (BEAUVOIR: 1980b, p. 29). 
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Imaginário na grécia clássica 

             Temos o exemplo grego de "Géia", a "mãe-terra". Dela originam-se todos os outros 
deuses gregos. Posteriormente, encontram-se exemplos de deuses andróginos no hinduísmo e no 
conceito filosófico de "Yin e Yang", em que o principio feminino e masculino governariam 
juntos. Da terceira etapa, encontramos a deusa sumeriana, "Siduri", que reinava em um jardim de 
delícias e cujo poder foi usurpado por um deus solar.  

               Pesquisas  arqueológicas demonstram que tais povos na antiguidade celebravam o sexo. 
Em tais registros  são encontrados desenhos rupestres que associam o falo ao poder reprodutor, 
animais aos pares e órgãos sexuais masculino-femininos em proporções exageradas. 

  

           Como já demonstrado, o sexo foi divinizado (aliás, assim era com tudo que intrigava o 
homem e este não encontrava explicação satisfatória).       
          Os deuses do panteão romano (muitos copiados do panteão grego) eram libertinos. 
Apenas como exemplo, citamos Priapo, um deus grego fertilidade (que foi também cultuado 
entre os romanos) era filho de Dionísio e Afrodite.  
          A sua imagem é apresentada como um homem idoso, mostrando grandes órgãos genitais. 
Priapo era considerado como protetor de rebanhos, produtos hortículas, uvas e abelhas 
            O mito foi uma das primeiras formas de esclarecimento no que se refere à origem 
humana. Pautados por ele, os gregos construíram suas concepções de conduta moral, política e 
sexual. Apesar dos esclarecimentos não serem tão precisos, mas serviram e servem de guia para  
se saber como viveu, quais os costumes e como se relacionavam. 
          Na Grécia, durante o período clássico, o mito se estabelece como um importante 
elemento cultural da sociedade e exerce profunda influência no cotidiano dessa população. 
Notamos que os deuses, diferentemente da religião cristã, possuem atributos similares aos 
humanos. Influiu o pensamento mítico no cotidiano da população da época e conseqüentemente 
em seu comportamento sexual. As similaridades mostram o quanto os deuses eram 
culturalmente presentes na realidade social grega. Nos poemas de Homero, percebe-se que o 
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mundo dos deuses e dos mortais era interligado; havia até relações amorosas entre os mortais e 
deuses, sendo que estes se apaixonavam tão intensamente quanto os mortais. 

   Para os gregos da antiguidade, as histórias que eram contadas acerca dos deuses do Olimpo 
faziam sentido e tinham algo a ver com a natureza humana. Os diferentes deuses possuíam 
naturezas diferentes e podiam ter uma dimensão superior à vida; mas tinham algo a ver com ela. 
Invisíveis, no alto da sua montanha, a sua influência estendia-se por todo o mundo terrestre 
visível. Tudo o que existia na terra possuía o lado sagrado, e em cada altar ardia uma chama 
sagrada. No mito, o homem definia o seu lugar, colocando-se entre animais e os deuses. O mito 
era inseparável dos rituais religiosos que asseguravam a coesão da comunidade. 

Ao longo de gerações, na Grécia, o papel dos mitos foi de proporcionarem este processo de 
seleção, até acabarem por tomar a forma que, por assim dizer, os aproximava dos padrões de vida 
humana, mas sem nos proporcionarem demasiada alegria. Podiam até ser relativamente 
assustadores nalguns aspectos, mas eram aceitos, porque tudo era preferível ao caos”. 
      Segundo Dover (1994) as:representações de dois mortais lendários Titono e Ganimedes ,  de 
beleza indescritível, excitavam  que até mesmo aos deuses. nos permitem definir os critérios da 
beleza masculina, e podemos observar que os mesmos critérios são satisfeitos bem como  na 
representação de deuses eternamente jovens (notadamente Apolo) e de meninos ou jovens 
representados como sendo perseguidos, cortejados ou abraçados por amantes humanos comuns. 
(Dover, 1994, p.20) 
                De acordo com Brandão, J. (1987), filósofos alemães e historiadores retomaram   
estudos relacionados à mitologia grega na segunda metade do século XIX, na 
contemporaneidade os franceses tomaram para si uma releitura dos mitos, para que assim 
possam sistematizar os valores e as formas  do pensamento grego. O tema da sexualidade está 
presente em diversas narrativas míticas, que remontam o imaginário da Grécia Clássica, pois  
para os gregos, o sexo estava ligado à natureza e às forças divinas.  

             A representação ancestral do feminino como origem do mundo configurou não apenas 
os mitos  de criação posteriores em todas as civilizações, como está na raiz das figuras 
mitológicas de Isis, Afrodite, Vênus, Ithar e Baalat, entre muitas outras. A partir desse 
imaginário mítico, em que as figuras do masculino e do feminino se unem para dar forma a 
história humana, de acordo com as interpretações, preconceitos de cada época. 
             Dionísio vindo vitorioso de batalhas nas Índias, foi por Afrodite ardorosamente 
recebido e nasceu Priapo. Hera, ciumenta de Afrodite, trabalhou para que a criança nascesse 
com a sua enorme deformidade (sempre representado com um falo imenso).  

 
Sua mãe mandou educá-lo nas margens do Helesponto em Lampasaco, onde por conta de sua 
libertinagem e desregramento tornou-se objeto de terror e repulsa. A cidade foi tomada por 
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uma epidemia e os habitantes viram nisso uma retaliação por não terem dado atenção ao filho 
de Afrodite, fizeram rituais e pediram que ele ficasse entre eles. 

               Segundo Burkert (1977), sensações e sentimentos constitutivos do imaginário grego  
são presididas por divindades  à liberação das sensibilidades, embriaguez, amor, sexo, regressão 
às forças caóticas da vida. A inibição, a vergonha é inexistente, elas não justificam um padrão de 
comportamento moral, uma vez que se seguiam os deuses. O culto ao deus Dionísio é um 
exemplo claro. Era grande o número de pessoas que participavam das festas de Dionísio, os 
atrativos eram muitos, danças, representações diversas e o que chamamos hoje de carnaval. 
Aqueles que participavam destas festas o faziam  através de diversas alterações da consciência. 
A sensação de êxtase dionisíaco era um fenômeno coletivo. Quem se entregava totalmente a esse 
deus, mesmo entre os gregos, corria o risco de perder sua identidade e ser considerado louco. O 
dionisíaco é freqüentemente relacionado a prazer sexual visando propriamente o erotismo. No 
pensamento grego antigo, as noções de sagrado e profano estavam imbricadas. 
 Entre os devotos de Dioniso, o prazer do vinho e o prazer sexual andam juntos. 
Identificamos que em Dioniso a sexualidade é, em geral, direcionada ao devaneio, euforia pela 
vida somada à destruição. 

“Entre os festivais dionisíacos gregos, tem de ser distinguidos pelo 
menos quatro tipos: a festa das Antestérias na região jônico-ática que 
está diretamente ligada ao saborear do vinho, conjuntamente com a 
festa das Laneias que a precede; a festa das Agrionias na região dórica 
e eólica, uma festa da dissolução e da inversão com uma rebelião das 
mulheres. As dionisíacas rurais com o sacrifício do bode e uma 
procissão fálica. Finalmente, a chegada de Dioniso vindo do mar, 
Catagogia, as Grandes Dionisíacas, que foram introduzidas em Atenas 
no século VI. O que é comum a todas é o período embriagante de 
licença, sendo enfatizado ora o sacrifício do bode, ora o sacrifício do 
touro. A par das festividades estatais, existem sempre as festas, orgia, 
celebradas por pequenos grupos, colégios e associações de culto. Foi 
realçado com freqüência que estas eram tritéricas, ou seja, eram 
festejadas de dois em dois anos. Cedo se desenvolveram cultos 
secretos, mistérios.”  (BURKERT, 1977, p.321) 

 
           De acordo com Dover, K. J. (1994 ), a mitologia grega acolhe freqüentemente novos 
deuses na sua constituição religiosa, de forma que os antigos deuses não percam seu lugar. 
          A imagem de Dionísio era a de um animal com chifres, parecido com um touro e por vezes 
com um cabrito. De acordo com algumas versões da mitografia grego-romana, para salvá-lo do 
ódio de Hera, Zeus o transformou em cabrito e quando os deuses fugiram para o Egito visando 
escapar da fúria de Tifon, Dionísio foi transformado em um bode. 
         O cristianismo se apropriou desse personagem nas representações do demônio, associando 
características típicas do Dioniso, personagem de excessos, impulsos sexuais, vinhos, festas e 
bacanais à perversão diabólica e às condutas imorais.  
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          Um deus que não era muito apreciado pelos  gregos por ser ele  o deus da discórdia, da 
guerra era o Ares, filho de Zeus e Hera, foi  educado por Priapo, filho de Dionísio e  Afrodite. 
Ares  nasceu com o falo grande e por este motivo foi abandonado pela mãe que temia ser 
ridicularizada. Ares era agressivo e pela falta de controle da sua sexualidade, violentava as 
mulheres que o rejeitavam. Foucault, M.(2005).  

Sobre as relações entre a sexualidade e a mitologia grega foi possível perceber que, no 
pensamento religioso dos gregos antigos, o mundo dos deuses está imbricado com o dos mortais. 
Diferentemente do Deus cristão, os deuses gregos não eram constituídos de uma perfeição 
absoluta, o que intensificava a aproximação com os humanos. Algumas narrativas míticas 
apresentam relações sexuais de deuses com os mortais, como citamos o caso específico aqui de 
Dionísio. O culto a esses deuses vinculava-se à vida cotidiana e à atualização de condutas 
sexuais e amorosas.  

             Os deuses do panteão eram libertinos no que se refere ao sexo. Estavam presentes no 
adultério, incesto, a libertinagem. Exemplos: 

• Adultério: Apesar de casado com Hera, Zeus teve várias amantes. 
• Incesto: Zeus e Hera eram filhos do deus Cronos, mas casaram e tiveram 

filhos.  

          A vida em sociedade é marcada por modificações que se processam paulatinamente 
através dos tempos. Na Antigüidade Clássica, assim como no presente, existiam elementos 
discriminados socialmente em virtude de seu comportamento ou posição social, bem como o 
sexo. Conduzindo a linha de raciocínio para esse elemento, o sexo, pode-se observar as 
características que o nortearam na Antigüidade Clássica, mais precisamente na Grécia Antiga. 
No imaginário grego, o mito masculino possuía características que demonstravam sua 
superioridade sobre a mulher, era tido como garanhão, conquistador, e nessa conjuntura, a 
mulher era um instrumento para consolidar a perpetuação do poder. Segundo a mitologia, a 
função do homem era fecundar a mulher, tornando-se inútil se não conseguisse. Mesmo que o 
feminino ocupasse uma posição de destaque, ainda assim, era em função dos homens, o poder 
masculino sempre saía vitorioso.  

    Amparado pela fé, o cristianismo prega a origem humana pela lenda de Adão e Eva, 
em que Deus fez um boneco de barro e, após o sopro de vida, surge Adão, sua imagem e 
semelhança. Eva, por sua vez, surge depois, a fim de fazer companhia a Adão e suprir suas 
necessidades, a qual é feita a partir de uma costela retirada de seu corpo. 
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 O livro sagrado dos cristãos, afirma o mito que explicita o "Pecado Original", a fim de 
justificar e, ao mesmo tempo conduzir as atitudes e, inclusive de "responsabilizar a mulher" 
como a "origem de todos os males sociais".  
 

"A mulher notou que era tentador comer da árvore, pois era atraente 
aos olhos e desejável para alcançar inteligência. Colheu o fruto, comeu 
e deu também ao marido que estava junto, e ele comeu. - E o homem 
disse: A mulher que me deste como companheira, foi ela que me fez 
provar do fruto da árvore e eu comi". (Gênesis: 3, 6; 12)  

 
             Por outro lado, o Cristianismo, baseando-se na Bíblia, deixa transparecer que a 
desigualdade entre os sexos é considerada como uma vontade divina. Eva, a mulher que veio 
fazer companhia a Adão, já surge submissa a ele. É um ser que saiu de sua costela, não passou 
pelo mesmo processo de criação, sendo, portanto, diferente. É ela, também, a responsável pela 
desgraça da humanidade, uma vez que comeu a "maçã do pecado". Da mesma forma, observa-se 
que "Deus", um ser ‘macho’, fez o mundo sozinho e enviou seu filho, outro ser ‘macho’, para 
salvar o mundo dos grandes pecados. E quando estava na terra, Jesus Cristo foi seguido por doze 
Apóstolos, ‘outros seres machos’. 

           A partir do segundo milênio a.C., raramente se registravam mitos em que a divindade 
primária fosse uma mulher. Nesta época, Javé é deus único e onipresente, criando sozinho o 
mundo em sete dias, criando ao final desse período, o homem e, em seguida, a mulher a partir 
de uma de suas costelas. Ou seja, em poucas palavras, foi o homem quem pariu a mulher.Então, 
é preciso usar controles mais rígidos, o homem é obrigado a trabalhar, surgindo as proibições e 
transgressões, principalmente no que se refere ao corpo e a sexualidade. A mulher passa a ser 
definida por sua sexualidade e, o homem, por seu trabalho. Já não é mais o homem que inveja a 
mulher, inverte-se os papéis. A mulher agora, carente e vulnerável, torna seu desejo o centro da 
sua punição. Coloca-se no sexo o pecado supremo. .O fenômeno da paternidade foi demorado 
para ser descoberto.  

Segundo os autores do Malleus,o demônio, por seu espírito, seria capaz de impedir que os 
corpos se aproximassem um do outro, direta ou indiretamente, interpondo-se sob alguma forma 
corpórea. O demônio é capaz de ora excitar, ora esfriar os homens, no seu desejo, através de 
elementos secretos. Afirma ainda que o demônio é até capaz de impedir a ereção do membro viril 
do homem. 

              Heródoto, no século V, é apontado por Gregersen, em seu livro Práticas Sexuais
 

como o 
autor da primeira teoria antropológica relativa à sexualidade, mitológica: para Heródoto, as 
pessoas que viviam em climas quentes eram sexualmente mais ativas e menos reprimidas do que 
as que habitam em áreas frias. Foram necessários mais de 1500 anos para que finalmente, em 
1980, George Murdock testasse essa hipótese, com uma amostra de 126 sociedades, comprovou 
ser acertado o insight do mestre grego, observando-se correlação significativa entre sociedades 
sexualmente dionisíacas e climas mais quentes, predominando, em oposição, tendências sexuais 
apolíneas em nichos ecológicos mais frios.  

           Da impotência masculina, os autores do Malleus admitem que exista impotência por 
"falha natural", mas que existe um modo de diferenciar a impotência natural da atribuída à 
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bruxaria: "Quando o membro não fica ereto de forma alguma, e nunca é capaz de realizar o coito, 
tem-se então o sinal de impotência natural; todavia, quando se excita e fica ereto, mas mesmo 
assim não consegue realizá-lo, tem-se então o sinal de impotência por bruxaria". (Kramer e 
Sprenger, 1991, p.137) 

Mitos da sexualidade masculina na contemporaneidade  
 
No artigo de Andrade, S. L. e Therrien M. N. (2005), onde elas apresentam entrevista realizada 
no Hospital Público de Fortaleza as autoras afirmam que a  sociedade controla, canaliza, 
restringe, mas não conseguiria alterar os fundamentos da sexualidade. A Sexualidade masculina, 
representada através das entrevistas, é revelada como algo incontrolável, portanto, fora do 
controle do homem, sendo ancorada como algo natural e biológico. O caráter incontrolável e 
indomável aparece como próprio do homem. Os entrevistados colocam essa questão como uma 
legitimação da natureza masculina. O homem não pode “negar fogo”, quando é assediado por 
mulheres. Essa disponibilidade para o sexo, esse instinto, vem como a comprovação do “ser 
homem”, confirmado como elemento essencial da masculinidade. Nesse sentido, Vilella, V. W. 
(2001) comenta em suas análises que o homem culturalmente tem que estar se reafirmando como 
homem, ou seja, ele tem que provar, garantir e assegurar que é realmente homem. O desempenho 
sexual é a condição número um, para tal prova. Logo, estar disponível para os relacionamentos 
sexuais é condição de orgulho e satisfação, tendo como justificativa, a natureza. O sexo é vital 
para “o homem “. 

 
É coisa de mim, porque eu não me controlo, se eu não tenho dentro de 
casa, eu procuro fora. Se eu não tenho eu fico louco. Eu fico irritado, eu 
não consigo render em nada. Eu tenho “que procurar alguém, se ela não 
me dá isso dentro de casa, eu procuro fora”.  

Andrade, S. L. e Therrien M. N. (2005) 
 
Identificamos, nesse relato, a presença de sentimentos de agitação estresse diante da falta 

de sexo. O sexo é interpretado como uma necessidade masculina, sendo automatizado do 
relacionamento. A necessidade do prazer sexual dá-lhe subsídios para buscar outras parceiras 
sexuais. Essa busca é uma prática aceita socialmente, pois foi culturalmente construída como 
natural. Identificamos também nesse discurso, que a infidelidade vem como uma conseqüência 
de um desejo que não está sendo totalmente satisfeito. A dependência pelo sexo leva o homem a 
buscar outros relacionamentos sexuais. Essa concepção e cotidianidade do sexo como 
incontrolável reafirma a condição de homem como ser viril, gerando satisfação de um modo 
geral, entretanto, percebemos em alguns depoimentos a tentativa de resistir a esse descontrole, 
pois reflete diante deles a vulnerabilidade ao HIV-aids.  Por ser um ato indomável, por exemplo, 
um instinto, dificulta o uso do preservativo. Diante da necessidade do prazer e do descontrole do 
seu corpo, o homem não se contém e tem relações desprotegidas. A sexualidade foi aparecendo 
também como diferenciada entre os sexos. O homem considera-se detentor de maior apetite 
sexual que as mulheres. Reafirmando ainda aquela representação da sexualidade como 
incontrolável, revela também que o feminino e o masculino têm formas diferentes de sentir e 
vivenciar o sexo, sendo essa diferenciação também apoiada no natural, no biológico. 

 
                                                     “Eu tenho uma esposa, nós temos uma vida sexual que eu não 

considero ideal, mas dá pra ir levando, eu acredito que como muitos 
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homens o meu ritmo, minha pulsação sexual, meu ritmo sexual é muito 
maior do que o dela. O meu desejo, a minha libido é muito mais forte 
que a dela, então eu sinto muito mais vontade do que ela. Então, o que 
acontece? Geralmente a gente entra em conflito, porque geralmente 
quando eu tou querendo ela não tá. E sempre quando ela tá querendo 
eu tô[...].” 

                                                                             Andrade, S. L. e Therrien M. N. (2005) 
   

           O sexo vem na percepção e vivência dos entrevistados ocupando espaço diferenciado nos 
relacionamentos. A necessidade sexual dos homens é considerada maior que a das mulheres.. 
Essa situação gera conflitos e leva à justificativa pela infidelidade. Em nenhum momento esse 
descompasso sexual foi cogitado como problemas de relacionamento, mas como uma questão já 
considerada normal e esperada. Essa conduta é moralmente aceita, sendo já estereotipada pela 
sociedade.  
           Segundo Goldenberg, o ser homem e o ser mulher assumem significados diferentes em 
cada cultura, existe todo um jogo de papéis e identidades para ambos os sexos. Os sentimentos de 
orgulho e satisfação, por se considerarem com desejos sexuais superiores ao da companheira, 
transbordam nos relatos. O pleno exercício do ser ativo viril deixa-os realizados enquanto 
homens.  
          No relacionamento conjugal, a infidelidade masculina aparece representada como uma 
condição da natureza masculina. Ter relacionamentos fora do casamento apareceu como uma 
prática cotidiana normal em suas vidas. Dessa forma, a representação predominante neste grupo é 
que o homem, diante dos seus desejos incontroláveis, pode ser infiel pautando-se na 
naturalização dessa atitude. 

[...] A história da humanidade, quem conhece um pouco como eu, 
ou o mínimo [...] sempre foi assim, o homem nunca foi, a não ser 
por lei civil, de uma mulher só [...] E o meu caso é esse, é a questão 
da natureza da humanidade que sempre foi assim [...] É normal, 
quer dizer, parte do princípio da humanidade que é assim [...]. 
Sempre fui uma pessoa normal e isso aconteceu por isso, mas logo 
nessa análise, nessa coisa de homem, eu tinha namoradas mesmo. 

Andrade, S. L. e Therrien M. N. (2005) 
  

        A infidelidade não aparece como uma resposta à insatisfação no casamento. Mesmo que o 
relacionamento entre o casal esteja caminhando bem, eles citam que pode surgir uma atração ou 
um desejo por outra pessoa. Esse “pulo” não acarreta mudanças ou interferências na relação 
conjugal, pois é considerado como uma simples “escapadinha”. Apenas um dos entrevistados  
segundo artigo de Andrade, S. L. e Therrien M. N. (2005), declarou que “os casos”, algumas 
vezes, diminuem a libido com a esposa. Além de ser justificada como uma prática natural, a 
infidelidade também é representada pela diferenciação entre os sexos. Na realidade, eles não 
consideram uma traição, no sentido da palavra de enganar, ou ser desleal. O significado da 
fidelidade para esse grupo de homens é repleto de elementos da cultura que definem os padrões 
de masculinidade e como as relações se dão “dentro de casa” e na “rua”. Então, para a maioria 
deles, não é considerado traição, porque foi somente uma “aventura”. Os sentimentos de afeto e 
carinho são exclusivos da esposa, portanto, consideram que não interfere na sua vida familiar. 
Abordar a sexualidade não é uma tarefa muito fácil, pois detém toda uma rede de significações, 
que historicamente engendram um estranhamento com o tema. Definir, dar um conceito, é 
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extremamente difícil, mas vale ressaltar que culturalmente o homem tem mais abertura para falar 
sobre esses temas, enquanto a mulher é mais reprimida diante do sentir, do falar e do fazer. 
Entretanto, apesar de os homens estarem culturalmente mais abertos para o tema, ainda foi 
difícil, pois tinham que falar para alguém do sexo oposto, que, apesar de já conhecerem, não 
tinham uma relação de intimidade, mas essa relação não foi consensual, pois alguns dos 
entrevistados revelaram prazer ao falar no decorrer do processo.   

A sexualidade foi revelada para os homens, participantes desta pesquisa, como sexo 
genital. Ela aparece apoiada no “incontrolável”, como uma condição natural do homem. Essa 
naturalização da sexualidade dá subsídios para justificar alguns atos atribuídos aos homens, como 
o fato de terem múltiplas parceiras e serem infiéis. Entretanto, o sexo apresenta-se fortalecido 
para os sujeitos  apresentados na  pesquisa quando é somado o afeto, o amor e o carinho.  

Nos nossos dias aquilo que designamos por mito ultrapassa claramente as histórias de heróis 
e vilões. O mito já não se traduz em histórias, mas sim em sentimentos e não acaba com o fim da 
infância. Cada mito tradicional, cada lenda, possui uma forma, uma estrutura, muito semelhante á 
vida real. 

     No mito grego o seu nome era Atlas, e o mundo que carregava era um mundo muito mais 
simples do que o atual. Representa uma época em que o céu e a terra eram governados pelo poder 
dos deuses que viviam no monte Olimpo. 

 Segundo o professor Dover, K. "naturalmente, Freud tinha estudado profundamente os 
clássicos. Através de Hesíodo tinha tomado conhecimento do mito profundamente bárbaro do pai 
de Zeus, o qual castrou o seu próprio pai. E através de Sófocles conhecia o mito, bastante mais 
sofisticado de Édipo, o qual matava o pai e casava com a mãe. Através de Freud, estes mitos 
produziram efeitos muito mais profundos em nós que nos próprios gregos.” 

No mito, Édipo soluciona o enigma da Esfinge respondendo “o homem”. Para Freud, o 
homem constituía o próprio enigma e a solução tinha de ser encontrada através do estudo 
científico do funcionamento da mente humana.Freud conseguiu-o, associando o mito aos 
movimentos do subconsciente e do inconsciente. Mais uma vez, precaveu-nos contra os perigos 
do mito. Fez-nos ver que o mito possuía um significado oculto. “Desta forma, conseguiu, no 
essencial, recriar uma das funções básicas do mito no mundo clássico.” Freud foi o primeiro a 
recorrer à mitologia para interpretar os sonhos. Seguiu-se-lhe Carl Jung, o qual recorreu ainda 
mais ao mito que o próprio Freud. 

 Para Jung trouxe uma nova dimensão à interpretação dos sonhos porque decidiu compará-los 
com os mitos tradicionais, concluindo pela existência de um nível mental, a que chamou 
“inconsciente coletivo” ou “psique objetiva”, responsável pela criação dos mitos. “Conseguir 
penetrar nesse nível modifica a nossa vida.» 

. À medida que prosseguiram separadamente os seus estudos acerca do inconsciente, 
mergulhando nos reinos do mito e da religião, o conflito entre Freud e Jung tornou-se visível. 

   Para Freud, a experiência infantil vai repercutir ao longo da vida, enquanto que Jung aborda 
como meramente simbólicas. Interessou-se muito mais que Freud pelo significado metafórico da 
linguagem. Em Freud tudo se resumia ao prático, ao corpo, ao concreto. Jung tomou em 
consideração o simbólico, o metafórico, o poético, e, sobretudo o religioso, talvez porque Jung 
acreditava firmemente que o homem não podia viver sem uma base ou crença mitológica, que 
para Freud era totalmente ilusória e dispensável, pois o homem era guiado pela luz fria da razão. 
Para Jung, a razão “era um guia inadequado.» 

          Na contemporaneidade os conceitos de masculino e feminino e a forma como cada um 
encara  a sexualidade varia de cultura para cultura.  
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          O estudo científico do sexo surgiu na Civilização Ocidental, contraditoriamente, na 
época de maior repressão anti-sexual, na era Vitoriana, segunda metade do século XIX. Até 
aquela época, predominou no milienium  pensante ocidental, irrecuperável ignorância e pudico 
silêncio a respeito da sexualidade humana. 

        Dentro do mesmo contexto social, estes conceitos variam de geração a geração. Ou seja, 
nossa sexualidade está sujeita aos costumes, como percebemos na citação anterior de Kramer e 
Sprenger. 
             Apesar de sua enorme importância, a sexualidade humana tem sido área bastante 
negligenciada pelas Ciências Sociais, refletindo a execrável sexofobia reinante em nossa tradição 
judaico-cristã..Na sua infância, nossa ciência sofreu profunda influência da moral vitoriana,   

     O imaginário masculino e feminino é repleto de conceitos e definições acerca do que é 
certo  ou errado, normal ou anormal, moral ou imoral, aceitável ou não aceitável e quando o 
assunto é sexo, fatores culturais, religiosos, familiares influenciam o modo como determinada 
sociedade e seus integrantes entendem e  praticam a sexualidade.   

   Quanto mais rígida uma sociedade em relação ao sexo, menor a oportunidade de se falar a 
respeito e as  dúvidas  entre as pessoas são maiores, aumentando também o número de dúvidas, 
preconceitos e influenciando de forma direta e indireta os relacionamentos íntimos, assim como a 
prática sexual.   

  Alguns mitos que ainda são muito comuns em nossa sociedade, são utilizados de forma 
aberta, identificando-se,   estes com mitos antigos, como: 

 
• Um dos maiores "Mitos", que envolvem a sexualidade é o "tamanho do 

pênis"; 
• O tamanho do pênis indica a força do impulso sexual; 
• Os homens se interessam mais pela  penetração e pelo orgasmo e não por 

carícias; 
• Se alguma vez você falhou, ficou impotente, é provável que tenha algum 

problema sexual maior; 
• A masturbação prejudica a capacidade sexual masculina 
• O homem está sempre querendo e pronto para o sexo; 
• O sexo deve ocorrer apenas ou principalmente por iniciativa do homem; 
• Sexo é sinal de penetração; 
• Falar sobre sexo é prejudicial; 
• Todo contato físico tem que terminar com a penetração; 
• O homem não deve expressar seus sentimentos; 
• O homem espera ser servido pelas mulheres; 
• Masturbação é sujo ou prejudicial; 
• Masturbação com relacionamento sexual é prejudicial; 
• O homem não pode falhar; 
• O homem que perde a ereção em uma relação sexual é porque ele 

desconsidera a parceira; 
• É errado ter fantasias durante a relação sexual; 
• O homem heterossexual não pode dizer não para a relação sexual; 
• O homem heterossexual que diz não para uma mulher é taxado de 

homossexual de frouxo; 
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• O homem pode pular a “cerca”; 
• O homem deve ser perdoado quando infiel, Os homens quando traem é por 

puro sexo e a mulher só trai por estar envolvida sentimentalmente; 
• O auge sexual do homem acontece aos 18 anos; 
• Masturbação excessiva causa impotência;  
• Com a idade o homem perde o apetite sexual.   

            O esclarecimento destes mitos e outros trazem maior confiança sobre o seu próprio eu, 
assim como para o desempenho sexual e para o relacionamento a dois. 
             No rico imaginário artístico-cultural que vai de filmes a músicas, através de tecnologias 
cada vez mais avançadas. O erotismo alimenta novas utopias: trazendo inquietações nas 
emoções, o corpo e a mente vivenciam com a origem de novas figuras emblemáticas e novos  
paradigmas no campo da sexualidade. 

           De qualquer forma, não só o mito, mas também a razão habitam o mesmo mundo, 
gerando o pensamento reflexivo que pode rejeitar alguns mitos, principalmente os que veiculam 
valores destrutivos ou que conduzem a desumanização da sociedade. De fato, conservar a 
essência do mito, seja na era atual, seja nas vindouras é uma tarefa de manutenção do ser 
humano como pessoa. 

             Dentro deste contexto, busco avaliar quais as representações sociais dos homens sobre a 
sexualidade. Como  eles a vivenciam , e como os mitos influenciaram e influenciam na 
contemporaneidade A partir dessas questões levantadas, pretendo apreender as representações 
sociais de homens . A intenção é revelar as representações sobre a sexualidade e sua relação com 
o contexto mítico. 
 
Conclusão 
 O artigo aqui apresentado não se propõe a esgotar as questões que envolvem o tema 
proposto, mas trazer á tona noções referentes a sexualidade na Grécia Antiga e na 
Contemporaneidade, assim como as questões mitológicas que envolvem o tema. 
 O foco temático incidiu sobre um importante personagem mitológico (Dionísio), que 
representou a sexualidade  relacionada ao devaneio, a euforia por viver á vida, somada a 
destruição o inverso de Afrodite, assim como, da influência da Grécia Clássica influenciou as 
diversas civilizações contemporâneas e posteriores a ela. Desta forma foi feito uma breve 
colocação acerca  da sua herança  cultural na civilização cristã, como também na sociedade atual. 
              A sociedade ocidental recebeu da cultura grega seu imaginário e sua realidade, o 
sistema patriarcal em que a mulher é sempre vista como objeto de prazer para o homem e o 
homem é detentor de poderes semelhantes aos antigos  deuses gregos. 

Desde o período colonial até nossos dias, existe um sistema de proibições religiosas em 
relação à sexualidade permeando a vida de homens e mulheres. Dando a ênfase na reprodução e 
na constituição da família. à energia sexual era direcionada na procura de bordéis,prostitutas e 
escravas 
 Pelo levantamento teórico se tem constatado que ainda hoje  não é tão  amplo o estudo a 
cerca da sexualidade masculina. A maioria da  literatura voltada para este gênero e nesta área 
estão sempre ligadas a nudez da mulher, sexo explícito e do desempenho sexual. O tema sobre 
sexualidade entre os homens é tratado de forma impessoal e quando falado em grupos de amigos 
é colocado em forma  de brincadeiras e sem aprofundamento, quando falam a respeito das 
mulheres é de maneira discreta quando se trata daquelas que eles tem um relacionamento mais 
sério, isso quando falam, já daquelas com quem eles tem ou tiveram um relacionamento 
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passageiro se sentem mais a vontade para falarem a respeito e por vezes exagerarem em um 
aspecto que lhes favoreçam. 
 Essas características do comportamento masculino parece está relacionado  ao 
estereótipos sociais em que eles são vistos como detentores geral do conhecimento sobre a 
sexualidade, herança de um passado, dúvidas  e dificuldades é algo inexistente entre  
estes.Atualmente, os homens estão em crise de identidade diante de seu papel nessa sociedade 
contemporânea, tecnológica onde tudo acontece muito rápido. Muitos homens se sentem 
alienados, não apenas em seu trabalho, mas na sua vida pessoal, social e sexual. Eles se sentem 
ameaçado no papel que desempenham. Existe atualmente uma crise da masculinidade devido à 
independência feminina que foi conquistada gradativamente no ultimo século diminuindo a 
hegemonia do patriarcalismo. Os homens parecem sofrer com  a falta de espaço para falarem dos 
seus temores, limitações, dos seus desejos, sentimentos, para serem mais humanos e fugirem de 
alguns  estereótipos que carregam por séculos. 
  Os homens são reféns  de mitos e na área da sexualidade a questão de que são  “ 
sabedores de tudo sobre questões sexuais” é bem atuante. E isso me parece que é tão perigoso 
quanto a repressão sofrida pela mulher. A cobrança ou o mito  de serem melhores na cama é algo 
que deixa transparecer uma certa angústia por parte dos homens, pois aqueles que se arriscam em 
falar sobre suas fragilidades na área sexual  vira motivo de  gracejo . 
 É verdade que as coisas estão mudando e que muitos homens se sentem mais a vontade 
para falarem a respeito da sua vida, sem maiores temores, porém os mitos existentes ainda são 
bem presentes. Sendo assim penso que já está na hora  de mudarmos a página e contribuir para 
que os possam se sentirem mais a vontade para falarem de suas fragilidades e vulnerabilidade, ou 
seja de serem mais humanos, mais sensíveis, pois quando negamos as emoções elas não 
desaparecem , se tornam até perigosas. 
            Desde os primórdios da humanidade, o homem teve sua posição de domínio, enquanto a 
mulher tinha um papel bem definido como: dirigir a casa e cuidar dos filhos. A mulher contava 
com menos oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho, na vida acadêmica, do que o 
homem. Mas essa subserviência não poderia durar para sempre. Do século XX em diante a 
mulher galgou oportunidades contra a supremacia e arrogância do patriarcalismo. Com as 
conquistas femininas, o homem se perdeu no seu papel levando a conseqüências drásticas. 
Enquanto as mulheres repensaram o seu papel, o homem não teve tempo para fazer o mesmo, 
tendo que se adaptar da melhor forma que surge. 
          Onde fica então a posição desse homem na contemporaneidade, diante desse avanço 
feminino em todas as áreas e a  área sexual não é exclusão. Como manter ou mudar os mitos até 
então existentes sobre a sexualidade masculina, como eles se sentem hoje, já que pelo que 
pesquiso, eles  estão perdendo o título de  “super heróis” 
 Há uma grande tendência do homem à solidão quando se depara com oportunidades 
perdidas, levando a uma sensação de perda. Essa solidão, com o passar do tempo, transformar-se 
em melancolia ou tristeza aguda, conduzindo a um processo violento de autodestruição ou 
destruição dos outros É isso que vemos nos exemplos de violência em todos segmentos da 
sociedade onde a figura masculina está envolvida. 

 
Nolasco, diz: “[...] considero que o envolvimento dos homens em 
situações de violência está relacionado ao esforço empreendido 
pelo sujeito para manter sua forma de homem dentro da cultura da 
qual faz parte. “Para um homem, a violência é uma possibilidade 
de respostas à demanda de seu papel social” 
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                 (Nolasco, 2001, p.14,62). 
 
 Socialmente sentimentos de insegurança só são atribuídos a mulher, isso não a 
desqualifica diante do seu papel perante a sociedade, mas para os homens sentir insegurança é 
uma demonstração de fraqueza, pois eles absorveram  ao longo do tempo que tem que ser forte 
para serem considerados “homens de verdade” , que  existe alguns sentimentos que estão 
relacionados a fragilidade feminina e não cabe ao homem senti-las, aprendem que devem deixar 
sentimentos e emoções fora de suas experiências íntimas e pessoais fora do seu cotidiano. 

 “considerando padrão de masculinidade pertencente às sociedades 
patriarcais e as novas demandas feitas aos sujeitos pela sociedade 
contemporânea, a ‘nova masculinidade’ requer do homem 
sensibilidade, sem o comprometimento de sua virilidade”. 
(Nolasco, 2001, p. 81). 

 
 O sistema patriarcal exige do homem características de macho, valente, forte e sempre 
disposto a mostrar a sua virilidade. Sendo assim qualquer incorporação de comportamentos  
femininos na personalidade masculina o desqualifica, isso é uma questão cultural, que deve ser 
repensada, analisada, questionada e bem direcionada, para que assim possamos ter uma 
sociedade mais justa e equânime entre os gêneros, principalmente em uma área que é a 
sexualidade, vivenciada, explorada e desejada pela grande maioria. 
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O Caminhar de Nietzsche contra o Vento 
 

Pierre Normando Gomes da Silva ² (UPE/UFPB) 

1.  Introdução: 
Poeta, filósofo, pensador, como classificar a genialidade e sagacidade de um autor como 
Nietzsche? Se considerarmos o pensamento como genitivo de possibilidades, diremos que 
Nietzsche, é um manancial de idéias, repleto de intuições. Literato faz uso da metáfora e da 
alegoria como recurso lingüístico, o que torna sua escrita uma prazerosa leitura. Possuidor de 
uma perspectiva helienista de mundo faz a crítica da metafísica de Sócrates por separar corpo e 
alma, e, ao fazê-lo, essencializa a razão tornando-a instância soberana. De Schopenhauer, 
aproveita o conceito de vontade, expurgando o pessimismo, configurando um projeto 
reconstrutor e alegre, aonde o por vir se apresenta como necessidade de superação. Sistemático 
no Nascimento da Tragédia, onde transmuta pela arte e pela via da crítica da moral chega à 
ciência. Em Assim Falou Zaratrustra flerta com a poesia na forma de linguagem poética, 
anunciando a chegada do super-homem, ator privilegiado da superação de antigos tempos onde à 
culpa e o sentimento do pecado ensinado pelos religiosos, uma vez destruída, abriria caminho 
para uma nova moral liberta dos preceitos do bem e do mal, era de auroras, de novo homem que 
ousa conquistar a si mesmo. Este trabalho de revisão analisa “O caminhar de Nietzsche contra o 
vento” a partir de A Água e o Vento, Bachelard (2002).   
Nietzsche instruiu pacientemente sua vontade de poder com suas longas caminhadas na 
montanha, com sua vida ao ar livre no alto dos montes. A locomoção humana é realizada na 
postura bípede e é referida na literatura como marcha. Pode ser definida como uma forma ou 
estilo de caminhar. Entendemos este movimento como uma espécie de autobiografia. “A marcha 
de Nietzsche é uma marcha pura como uma poesia pura, é a expressão de vontade de poder. 
Nietzsche conquistou vitórias simbólicas a cada passo. Zaratustra termina nestes termos: “Foge 
lá para cima, onde sopra um vento rude e forte” Bachelard (2002, p. 169). 

Em Mauss em 1934 e Hillman em 1983 pode-se ver como esse gesto da marcha já vem 
sendo alvo de observação e estudos para os filósofos e antropólogos. Para compreender o quanto 
se faz pertinente o estudo da linguagem simbólica da marcha e sua importância social e 
científica, recorremos a Marcel Mauss para nos apoiar e justificar a originalidade do trabalho. 
 
                                                                  Quando uma ciência natural faz progresso, ela nunca 

faz no sentido do concreto, e sempre os faz no sentido 
do desconhecido. Ora, o desconhecido se encontra nas 
fronteiras das ciências, lá onde os professores 
“devoram-se entre si”, como diz Goethe (eu digo 
devoram, mas Goethe não é tão polido assim). É 
geralmente nesses domínios mal partilhados que jazem 
os problemas urgentes. Essas terras a desbravar contém, 
aliás, uma marca [...] É aí que deveremos penetrar. 
Temos certezas que é aí que há verdades a descobrir; 
primeiro porque se sabe que não se sabe, e porque tem 
a noção viva da quantidade de fatos. [...] Eu sabia que a 
marcha, o nado, por exemplo, que coisas desse tipo 
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eram específicas a sociedades determinadas; [...] Mas 
que fenômenos sociais eram esses? (MAUSS, 2003, p. 
403). 

 

2. Compreensão de corporeidade a partir de Nietzsche  

 
2.1 O corpo é constituído por palavras 
  
Nietzsche sabia ao escrever Assim falava Zaratustra (1984) que as palavras são constituintes do 
comportamento corporal, definindo atitudes e relações. Por isso, querendo transformar a 
sociedade, ele afirma que seu livro não era para ser lido, mas “para ser decorado” [...] “para ser 
ruminado”. Isso porque as palavras já haviam transformado seu corpo, numa “taça multiforme 
colorida da qual emana douradas águas” [...] ou um corpo “aventureiro que embarca com velas 
astutas em mares terríveis” Nietzsche, (1984, p. 45-224-21-135). Sendo assim, não estamos mais 
tratando de um corpo-organismo, mas de um corpo-palavra. Um organismo, diferente dos 
animais, pois se reveste de palavras ao estabelecer uma relação com os outros, a palavra pode 
impulsionar ou amordaçar o corpo diante do mundo, portanto, trata-se de corporeidade. A 
corporeidade é um perceber-se carne e palavra diante do outro.  

Mas não é qualquer palavra que é constitutiva da corporeidade, mas aquelas que fazem 
amor com o corpo, que podem despertá-lo, revitalizá-lo, energizá-lo ou o contrário, pode 
despotencializá-lo, enfraquecê-lo. A palavra pode ser uma canção que tonifica os músculos: 
penetram no corpo e o transmudam: ergue a cabeça, levanta o peito, fortifica as pernas. Palavras 
que dão vontade ao corpo de andar firme e suave, sem timidez ou piedade. As palavras têm o 
poder de vida e de morte, assegura as Escrituras Sagradas.  

O corpo é o que a palavra fez dele. Freud (1953), descobriu isso quando começou a 
tratar das histéricas, ouvindo seus sonhos. Rubem Alves, ao considerar sobre a psicanálise das 
histórias infantis, afirma que “a palavra é uma entidade material que enfeitiça o corpo” [...] “As 
palavras encarnadas têm o poder de provocarem saúde ou doença, beleza ou feiúra, vontade de 
potência ou negação da vontade” Alves, (1986, p.17-42). Tem sido assim em nossa sociedade, 
em que a voz do “demônio do pesadume” diz: “é preciso emagrecer para ser feliz” Nietzsche, 
(1984, p.169). As pessoas acreditam e fazem um esforço inimaginável em cumpri-las. Ficam 
enfeitiçadas e doentes.  

 
2.1.1 A corporeidade que adoece 
 

Então, as pessoas enfeitiçadas desenvolvem uma corporeidade da penitência, de castigar 
o corpo para pagar pelos pecados das guloseimas. Preocupado com o peso, este corpo se torna 
um camelo, no dizer de Nietzsche. Carrega o peso dos valores impostos; curva-se ao modelo de 
corpo que foi estabelecido. Não aspira nenhuma mudança e nem se aceita como é. Nada quer 
criar, nada quer destruir. Os olhos não conseguem ver as múltiplas belezas espalhadas pelo seu 
corpo ou pelos outros corpos: celestes e terrestres.  

Há palavras que inibem a imaginação. O corpo, depois delas, perde o desejo de voar, de 
pensar e de sentir coisas diferentes. Palavras que domesticam o corpo. Retiram os instintos 
selvagens de quebrar a canga e rebentar a cerca. Homens e mulheres turbinados, 
ciberneticamente construídos, mas pacatos, sem eroticidade, sem rebeldia contra as imposições 
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mortíferas.  
Diante das palavras de ordem – “tornear pernas, enrijecer abdômen, retirar celulites, 

suspender mamas e levantar bumbum” - o corpo é negado em busca de um vir a ser ilusório. E 
diante do horror de não ser este corpo, salva-o a arte de modelar-se. Um corpo modelo é o alivio 
artístico do nojo. Então, na busca do corpo ilusório se suporta viver. É o embevecimento desse 
estado que através de um elemento letárgico afasta a efetividade cotidiana e as comicidades do 
corpo, seus humores, suas fraquezas e feiúras. Porém, tão logo essa efetividade cotidiana e essa 
comicidade do corpo retornem à consciência, elas são sentidas, como tal, com nojo; então, como 
fruto desse estado “surge uma disposição ascética, de negação da vontade” Nietzsche, (1974, p. 
17). 

 
2.1.2 A corporeidade que torna saudável 
 

A saúde para Zaratustra, o “trepador de montanhas”, é mais um valor ocidental 
decadente. Por isso, ele se refere a “uma nova saúde, mais exuberante, mais perspicaz, mais 
tenaz, mais temerária e mais serena do que até agora tem sido qualquer outra saúde” (1986, 
p.101). Para Zaratustra, voz saudável do corpo doente de a “grande saúde” não tem a ver apenas 
com ausência de gordura ou suspensão dos segmentos “caídos”, coisa que uma lipoaspiração ou 
um enxerto de silicone resolvem. Também não significa “bem estar bio-psico-social” ou 
“melhoria da qualidade de vida”. Saúde para Nietzsche é potência, beleza, aumento da força. 
Então, podemos destacar seis vestígios dessa corporeidade que torna o ser saudável.  

 
Quando não se abate com a tragédia  

 
Uma vontade indestrutível que não se abate com a tragédia, mas ao contrário, revitaliza-

se. Sobre essa invulnerabilidade, diz o próprio Zaratustra: “Há algo em mim, qualquer coisa que 
não pode enterrar e que faz saltar os rochedos. Chama-se a minha vontade. Esta atravessa anos 
silenciosa e imutável” Nietzsche, (1984, p.102). É saudável um corpo cheio de vontade. 
“Vontade — assim se chama o libertador e mensageiro da alegria” Nietzsche, (1984, p. 124). O 
vitalismo, a força desta saúde não se adquire nas salas de cirurgia, nas academias de ginástica, 
nas mirabolantes dietas, nem muito menos se compreende pelos conceitos estéreis da academia. 
A força desta saúde está nos instintos alegres. 
 
b) Quando tem capacidade de rir de si mesmo 

 
É o corpo zombeteiro de Zaratustra que rir de tudo, não leva a sério o “demônio do 

pesadume”. Sobre achar graça consigo próprio, Drummond acompanha Nietzsche e diz: “Meu 
corpo outras vezes se diverte sem que eu saiba ou que deseje, e nesse prazer maligno, que suas 
células impregna, do meu mutismo escarnece” Drumond (1987, p.10). 

 
c) Quando é movido por ardentes desejos  

 
Paixão apesar do sofrimento, cansaço e solidão. Bem diferente dos que vivem pesados, 

sem imaginação, sem sonho, sem força, Zaratustra “falava no píncaro da montanha onde reinava 
o frio, mas quando chegou perto do mar e se encontrou sozinho entre as rochas da margem, 
sentiu-se cansado do caminho e ainda mais cheio que dantes de ardentes desejos” 
Nietzsche,(1984, p. 134). 
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d) Quando une corpo e alma 

 
A alma canta e os pés dançam. “Eu sou corpo e alma, assim fala a criança” (1984, p. 

41). Um corpo cheio de ângulos, forte e alegre, duro e brincalhão, inteligente e sensível. É “um 
corpo flexível porque a alma está contente” (1984, p.163). É um corpo vigoroso como leão e 
risonho como uma criança, tem os músculos de um guerreiro e a sensibilidade de um poeta. 
Enfim, é o corpo do “leão risonho”, diria Nietzsche (1984, p.236).  

 
e) Quando ama a vida e luta pelas coisas amadas 

 
Saúde é amar a terra e entregar-se a ela, sem razões ditas “superiores”. Não se 

envergonhar de amar tão somente as coisas efêmeras. Não cobiçar nada para além do corpo. 
Possuir um amor inocente, arder na intensidade de um desejo.  

 
                                      Porque já surge ardente a aurora: o seu amor pela 

terra aproxima-se. Todo o amor solar é inocência e 
desejo criador. [...] Eu, à semelhança do sol, como a 
vida e todos os mares profundos. [...] Eu nada amo mais 
profundamente do que a vida, e ainda mais quando a 
detesto. (NIETZSCHE, 1984, p.111).  

 
Um corpo que ama ardentemente a vida deseja que as coisas amadas retornem — o 

Eterno Retorno, por isso mesmo, luta, como leão, para fazer da terra o lugar da criança, dos 
corpos saudáveis. Desse modo, o amor anunciado e vivido por aquele que é guiado pela águia e a 
serpente não é amor romântico (passivo ou melancólico), mas valente, dionisíaco. “Haja valentia 
no vosso amor! Com o vosso amor deveis afrontar o que vos inspire medo” (1984, p. 66). É um 
amor guerreiro, lutador, que quer criar. Fundar novos valores que exaltem o riso e a beleza. Mas 
para criar é “preciso destruir a casca do ovo que impede o novo de nascer.” Nietzsche, (1984, p. 
105). 
f) Quando se sabe estar se extinguindo 

 

Saúde é amar a terra com toda à vontade e desaparecer, pois “Querer amar é também 
estar pronto a morrer” (1984, p.110). Amar a terra extinguindo-se é paixão dionisíaca. O corpo 
se despedindo das coisas. Nietzsche sofreu de problemas de saúde em grande parte de sua vida, 
especialmente, sofrera de enxaqueca. Nos seus últimos meses de vida esteve profundamente 
deprimido e uma grave demência de paralisia de que morreu em 1900. Cada momento é 
precioso, é como um beijo de adeus. Eis o lugar da beleza do corpo: amar e desaparecer. Nesse 
sentido, o corpo pode envelhecer em paz. Há beleza na velhice! Semelhante ao pôr-do-sol, o 
velho pinta suas cores mais exuberantes no momento da sua despedida. Sobre este corpo que vai 
se extinguindo nas coisas que ama, diz Zaratustra: “Eu só amo aqueles que sabem viver como 
que extinguindo, porque são esses os que atravessam de um para outro lado. (...) [São] setas do 
desejo ansiosas pela outra margem” (1984. p.25-26). 

Esta é a beleza do corpo saudável: ir aumentando sua força, sua energia, sua vida 
Nietzsche, (1983, p. 24-257). Uma vontade vital, inesgotável e criadora. Vontade que conduz o 
corpo para o coração da vida, para afirmá-la, para gozá-la, para enfrentá-la. Mas pena que esse 
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corpo só quem tem são as crianças, ou aqueles que se fizerem como elas, Zaratustra é um 
exemplo.  

 
3. O caminhar como expressão do sujeito 

 
No nosso dia-a-dia não percebemos que alguma coisa básica foi esquecida: o caminhar, 

ou seja, andar. Quando nos locomovemos na maioria das vezes não são os nossos pés que 
imprimem a energia para tal movimento. Os pés possuem uma anatomia sofisticada para nos 
levar aonde vão os nossos sonhos e são eles, os pés, que dão graça e harmonia ao nosso 
caminhar. Mas se não os usamos será que a graça e harmonia humana se perde, ou seja, o que 
nós humanos estamos perdendo por não caminhar? 

 
Desde os tempos mais remotos, passando pela 
Antiguidade, pela renascença, até o princípio do século 
XX, as posturas humanas básicas – deitar-se, sentar-se, 
ficar de pé e correr – permaneceram iguais. 
Movimentos corporais - como alcançar, pegar, inclinar-
se, curvar-se e dançar – seguem, ao longo dos tempos, 
com algumas diferenças, uma continuidade. Hoje 
ficamos mais sentados do que de pé, mais sentados do 
que agachados ou ajoelhados. [...] Mas, com relação aos 
movimentos humanos básicos, só o caminhar mudou 
radicalmente. Não só andamos menos que nossos 
ancestrais, mas quase eliminamos a necessidade de 
caminhar. Tornou-se obsoleto. A locomoção tornou-se 
mecanizada, desde os dispositivos de controle remoto 
até, claro, os automóveis (HILLMAN, 1993, p. 51). 
 
 

Sobre a ausência do caminhar na contemporaneidade, podemos citar Marcel Mauss com 
a intenção de demonstrar como o caminhar fazia parte do dia-a-dia dos mais antigos povos 
indígenas: 
 

Vi em Washington o chefe da confraria do fogo dos 
índios hopi, que vinha, com quatro de seus homens, 
protestar contra a proibição de utilizar bebidas 
alcoólicas para suas cerimônias. Ele havia andado 250 
milhas sem parar. Todos os Pueblos estão acostumados 
a proezas físicas desse tipo. Hubert, que os conheceu, 
os comparava fisicamente aos atletas japoneses. Esse 
mesmo índio era um dançarino incomparável. 
(MAUSS, 2003, p.416)  

 
O homem caminha sempre com uma intencionalidade, porque está continuamente envolvido 
num mundo que lhe provoca sensibilidade. A locomoção humana é realizada na postura bípede e 
é referida na literatura como marcha. Pode ser definida como uma forma ou estilo de caminhar. 
Entendemos este movimento como uma espécie de autobiografia porque mostra o que somos. 
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 O ciclo da marcha se dá através de uma série de fases alternadas de apoio e balanço, com 
os braços se movimentando em sentido inverso às pernas do mesmo lado, mantendo dessa forma 
o equilíbrio. É um movimento complexo e que varia de indivíduo para indivíduo.  

 Um ciclo de marcha compreende dois passos. Um 
passo consiste na seqüência de eventos entre o primeiro 
contato de um pé com o solo e o primeiro contato do pé 
contra lateral com o solo. Um ciclo de marcha é 
freqüentemente dividido em apoio e balanço. O apoio é 
caracterizado pela presença do contato do pé com o 
solo, tem início no primeiro contato do pé com o solo e 
fim com a retirada deste pé do solo. O balanço se inicia 
com a retirada do pé do solo e termina com final do 
ciclo de marcha (ANDRADE, 2002, p. 7).  

 

 

 
  

O ciclo da marcha. 

 

Andar pode revigorar a vitalidade humana, melhorar a saúde dos indivíduos, andar pode 
reequilibrar o sistema neuro-vegetativo, andar pode nos levar ao encontro com o outro, andar 
acalma a mente e a alma, enfim esse gesto é um atrator de saúde que anda sendo esquecido por 
nós humanos. Seres bípedes. Cada vez mais estamos mais tempo sentados e cada vez mais 
estamos menos tempo nos locomovendo usando as nossas pernas, a nossa energia vital. Assim, o 
organismo perde sua vitalidade e agilidade. Mas não apenas isso. Perde-se, muitos aspectos 
fundamentais humanos, como olhar para o outro enquanto se caminha pelas ruas das cidades. 
“Nosso rosto pertence tanto aos outros quanto a nós mesmos, e resulta de outros. Como 
encaramos os outros, envolvendo-os com nossa expressão, abrindo-nos ou fechando-nos – tudo 
isto aparece no rosto” Hillman,(1993, p. 51). 

 
Refletir sobre a linguagem do andar é ter tempo para observar a linguagem desse 

fenômeno. E foi Mauss, em 1898, que primeiro esteve a observar a linguagem desse fenômeno: 
 
 
                                                                                        Eu estava doente em Nova York e me 

perguntava onde tinha visto moças andando como 
minhas enfermeiras. Eu tinha tempo para refletir sobre 
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isso. Descobri, por fim, que fora no cinema. De volta a 
França, passei a observar, sobretudo em Paris, a 
freqüência desse andar; as jovens eram francesas e 
caminhavam também dessa maneira. De fato, os modos 
de andar americanos, graças ao cinema, começavam a 
se disseminar entre nós. Era uma idéia que eu podia 
generalizar [...] A posição dos braços e das mãos 
enquanto se anda é uma idiossincrasia social, e não 
simplesmente um produto de não sei que arranjos e 
mecanismos puramente individuais, quase inteiramente 
psíquicos. Por exemplo: creio poder reconhecer assim 
uma jovem que foi educada no convento. Ela anda, 
geralmente, com as mãos fechadas. E lembro-me de 
meu professor de ginásio interpelando-me: “Seu 
animal! Andas o tempo todo com as manoplas 
abertas!”. Portanto, existe igualmente uma educação do 
andar” , (MAUSS, p. 403-404)”. 

 
 

Refletir a linguagem simbólica do andar implica tempo para olhar para o fenômeno. 
Significa tempo para observação de tal movimento em diferentes situações e em diferentes 
pessoas. O instrumento que o pesquisador utiliza é seu olho crítico, sutil e com grande 
sensibilidade.  
   
                                                                                        Movimentos do corpo inteiro: rastejar, 
pisar, andar. A marcha: habitus do corpo em pé ao andar, respiração, ritmo da marcha, balanceio 
dos punhos, dos cotovelos, progressão do tronco adiante do corpo ou por avanço alternado dos 
dois lados do corpo (estamos habituados a avançar com o corpo todo de uma só vez). Pés para 
fora, pés para dentro. Extensão da perna. Zombam do “passo de ganzo”. É o meio de o exército 
alemão obter o máximo de extensão da perna, dado que a maioria dos homens do norte, de 
pernas compridas, gostam de dar o passo mais longo possível. [...] Técnicas como a da “meia- 
volta” são das mais curiosas. A meia-volta “por princípio” a inglesa é tão diferente da nossa que 
é todo um estudo apreendê-la, (MAUSS, p.416). 
 
Há dois séculos, caminhava-se muito, principalmente em jardins e em torno deles. Quão 
importante é para o homem ter duas pernas, habitus do corpo em pé. Vejamos na Lenda Chinesa 
essa importância do caminhar: 

 

LEGENDA CHINESA 
 
Conta-se de Meng Hsie: 
Quando ele soube que os jovens artistas 
Procuravam ficar de cabeça para baixo, 
A fim de ter uma nova perspectiva das coisas, 
Também Meng Hsie se submeteu imediatamente 
A esse exercício, e após tê-lo experimentado 
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Por algum tempo, disse a seus discípulos: 
“De maneira nova e mais bonita o mundo se espelha 
Em meus olhos, quando fico de cabeça para baixo”. 
Isso se divulga e os renovadores entre os 
Jovens artistas orgulharam-se bastante dessa 
confirmação, 
Pelo velho mestre, de suas experiências. 
Sendo que ele era conhecido como bastante lacônico 
E educara seus discípulos mais por sua presença 
E seu exemplo que por ensinamentos,  
Qualquer pronunciamento dele  
Era levado em conta e divulgado. 
E logo depois que aquelas palavras tinham 
Encantado os renovadores, porém causado estranheza 
E até ira em muitos velhos, tornou-se público 
Um outro de seus ditos. Ele se teria ultimamente, 
Assim se contou, manifestado dessa maneira: 
“Que bom que o homem tenha duas pernas! 
Estar de cabeça para baixo não é bom para a saúde 
E, quando se erguer aquele que estava de cabeça para 
baixo, 
O mundo se espelha duplamente lindo nos olhos do 
Homem que está de pé.” ( HESSE, p. 333-334). 

 

O caminhar de Nietzsche contra o vento: uma expressão existencial do filósofo. 

 

O filósofo divagava ao longo do lago de Silvaplana em agosto de 1881, quando 
rascunhou a concepção fundamental de seu Zaratustra. O caminhar ocupou um lugar importante 
na vida de Nietzsche, houve época em que caminhava sete ou oito horas pelas montanhas. De 
acordo com Bachelard, (2002, p. 169), “os grandes tímidos são grandes caminhantes; conquistam 
vitórias simbólicas a cada passo dado” e que a marcha “É o signo de uma coragem, a prova de 
uma força, a tomada de uma extensão” e introduz seu texto sobre a marcha do filósofo e poeta 
“Nietzsche instruiu pacientemente sua vontade de poder com suas longas caminhadas na 
montanha, com sua vida ao ar livre no alto dos montes. No alto dos montes ele amou” [...] “As 
lágrimas do caminhante combatente são enxugadas pelo vento vencido”.  

São as expressões do filósofo nos “seus altos e baixos” do seu modo de viver, do seu 
estilo de vida, ora com suas longas caminhadas ao ar livre e ora isolado de todas as coisas sem 
ver o sol, durante meses a fio. Mas essa era a dança da vida desse homem introspectivo, 
demasiadamente humano, que caminhava para acalmar a mente e sua alma inquieta, de tão 
criativa que era. A marcha de Nietzsche é a expressão de sua vontade de poder viver. Nietzsche 
conquistou vitórias simbólicas a cada passo. “A figura de Zaratustra, um andarilho solitário em 
terras longínquas, é claramente a imagem do próprio Nietzsche” Gane (2006, p. 50). 
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Andar acalma. Prisioneiros circulam no pátio, animais andam de um lado para o outro em suas 
jaulas, a pessoa ansiosa mede o chão com seus passos: esperando o bebê nascer ou as notícias da 
sala da diretoria. Heidegger recomendava o caminho na floresta para filosofar; a escola de 
Aristóteles era chamada “Peripatética” –  pensar e discursar enquanto se caminha; os monjes 
andam em seus jardins fechados. Nietzsche disse que só tinham valor as idéias que ocorriam ao 
caminhar, idéias correntes, não idéias sentadas. Saímos para caminhar para dar ritmo orgânico 
aos estados depressivos, embotados, com suas agitações reverberantes, e esse ritmo orgânico do 
caminhar vai ganhando significado simbólico ao colocarmos um pé depois do outro, direito-
esquerdo, direito-esquerdo, num compasso ritmado. Compasso. Medida. Passear. A linguagem 
do caminhar acalma a alma, e as agitações da mente começam a tomar um rumo. [...] Há uma 
provável cura arquetípica ocorrendo ao caminhar, algo que afeta profundamente o substrato 
mítico de nossas vidas. (HILLMAN, 1993, p. 53). 

 

Em Zaratustra corpo é entusiasmo, o filósofo reagia ao seu desânimo caminhando e ao caminhar 
sentia-se melhor e com mais ânimo e impulso vital para viver. Resignificava sua corporeidade.  

Considerações: 

A locomoção humana é importante para o estabelecimento do mundo de relações. O encontro 
humano dar-se a partir do caminhar. Caminhar é sentir sensações vitais alegres. Alegria que está 
no seres caminhantes estelares. Nietzsche caminhava ao ar livre, sob o sol e as estrelas, para 
acalmar sua alma inquieta, de tão criativa que era. Sentimentos contraditórios, de um homem 
demasiadamente humano. Zaratustra é um andarilho solitário que vai de um lugar a outro falando 
para qualquer espectador que queira escutar. Portanto, a linguagem do caminhar acalma a alma e 
as agitações da mente. Há uma provável cura arquetípica ocorrendo ao caminhar, algo que afeta 
profundamente o substrato mítico de nossas vidas. Numa linguagem fenomenológica, o caminhar 
é uma expressão da metodologia adotada pelo filósofo para elaboração das suas teorias sobre o 
homem.  
Conclui-se que “o caminhar de Nietzsche contra o vento” é, em síntese, uma expressão 
existencial do filósofo. Sugere-se a realização de outros estudos acerca da análise da marcha 
enquanto, expressão existencial com outros filósofos da escola peripatética. Caminhar é dançar a 
arte de criar a própria existência. 
 
Referências 
ALVES, Rubem. O corpo e as palavras. In: BRUHNS, Heloisa T. Conversas sobre o corpo. 
2.ed. Campinas: Papirus, 1986 p. 17-42. 

ANDRADE, L. M. Análise de marcha: protocolo experimental a partir de variáveis cinemáticas 
e antropométricas. Dissertação (Mestrado em Educação Física), UNICAMP, São Paulo, 2002. 
Disponível em: <http://www.pucsp.br/neamp/artigos/artigo>. Acesso em: 03 de outubro de 2007. 

BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São 
Paulo, Martins Fontes, 2002. 

CIVITA, Victor (Ed.) Mitologia (V.III). SP: Abril Cultural, 1973.  
DRUMMOND, Carlos. Corpo: novos poemas. RJ: Record, 1987.  
FREUD, Sigmund. Obras completas. La histeria. Vol. X. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1953. 
GANE, Laurense. Apresentando Nietzsche. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006. 
HESSE, Hermann. A arte dos ociosos. Rio de Janeiro: Record, 1973 



 851

HILLMAN, James. Cidade & Alma. São Paulo: Studio Nobel, 1983 
MAFFESOLI, M. Elogio da razão sensível. Petrópolis: Vozes, 1998. 
MAUSS, Michel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naifay, 2003. 
NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. São Paulo: Ediouro, [1986]. 
—————— Obras incompletas, O nascimento da tragédia no espírito da música. São 
Paulo: Abril Cultural 1974. (Os Pensadores. Volume: XXXII) 
—————  Vontade de Potência São Paulo: Ediouro, 1983. 
—————  Assim falava Zaratustra. São Paulo: Ediouro, 1984. 
 
 
A (re)significação do corpo tatuado: de Kafka à Cronenberg 
 
Fernando de Mendonça UFPE)609 
 
 

(...) não ferireis a vossa carne; nem fareis marca 
nenhuma sobre vós. Eu Sou O Senhor. 

Levítico 19:28 (Bíblia Sagrada) 
Introdução 
 Temos vivido desde os impulsos iniciais da Modernidade uma revitalização nas 
utilizações do corpo que passou a compreender esse elemento em seu estatuto de ‘objeto’, 
aceitando-o mesmo sob essa perspectiva, como uma expressão maior do ‘sujeito humano’. Tais 
manipulações, advindas das mais diversas áreas, encontram no caráter artístico uma das facetas 
mais reveladoras e ricas em interpretação para se vislumbrar a posição do corpo na atualidade. 
Isso, porque a possibilidade do estético no fisicamente natural gera uma gama de expectativas 
que ultrapassam a compreensão comum do referente original. 
 As utilizações do corpo humano na Modernidade passaram a variar entre inúmeras 
intenções, todas elas visando mais do que enxergar o corpo como um mero suporte de vida. As 
artes, a partir do conceito de performance, aproveitam o corpo humano não apenas como um 
objeto a ser ‘representado’, mas sim um suporte passível de ‘apresentar’ determinadas propostas 
estéticas. A partir do corpo se pode criar, com o corpo é possível mimetizar, no corpo 
encontramos a principal matéria-prima da Arte Moderna.  
 Semelhantemente à prática da performance, a apresentação de um corpo tatuado também 
alcança um aproveitamento expressivo que desloca o suporte de sua condição habitual. Atividade 
milenar, a inscrição das tatuagens sobre o corpo pode ou não ser dotada de uma intenção 
artística, mas nunca ela excluirá o elemento estético de sua exibição. E apesar de as tatuagens 
não estarem inseridas no patamar das artes dentro do âmbito de nossa pesquisa, elas serão 
estudadas a partir de um corpus eminentemente artístico. 
 

1. Um Corpo Punido: a subjetivação da carne em Kafka 
 
 Antes de tomarmos a primeira obra para análise faz-se importante uma mínima 
contextualização do ponto de vista adotado sobre a tatuagem corporal e a nova postura do corpo 
até aqui levantada. Na obra intitulada O Corpo Como Objeto de Arte, o sociólogo e teórico de 
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estética Henri-Pierre Jeudy interpreta o corpo como um livro aberto aos olhos do Outro. 
Reiteradamente ele afirma que a pele, as marcas, as rugas, e todos os sinais visíveis ou palpáveis 
do corpo são uma revelação a ser lida e desvelada; e de todas as suas articulações de pensamento 
(do autor), uma exige a transcrição completa para que não se perca o sentido. Ela diz: 

Ela [a pele] não esconde nada. Não se oferece ao olhar como um 
invólucro que contém alguma coisa e lhe confere uma forma. Essa idéia 
de uma ‘pele’ que seria preciso romper para apreender uma espécie de 
essência da coisa perdura como uma tradição filosófica em que a pele 
substitui a aparência. Mas ela é apenas uma superfície de registro dos 
sinais da aparência. Romper sua superfície jamais permitiria que se visse 
o que há por detrás, já que a própria pele é um ‘existir’ que se dá a ler, a 
ver e a tocar. Em vez de considerá-la como uma superfície intermediária 
entre o de fora e o de dentro, parece que, no dia-a-dia, ela é mais uma 
superfície de auto-inscrição, como um texto, mas um texto particular, 
pois seria o único a produzir odores, sons e a incitar o tocar. Um texto, 
ainda, que jamais se submete às regras do sentido, uma vez que ele só se 
faz linguagem articulada com uma tatuagem. Curiosamente, a pele retira 
do corpo seu status de objeto, no momento em que ela não é mais 
percebida como o invólucro das formas. Tal qual uma superfície com 
seus próprios relevos, ela transforma o corpo-objeto em corpo-texto. 
(JEUDY, 2002, p.84) 

Essa transformação, em consonância com a revitalização que levantamos inicialmente, é 
o que permite tratar o corpo não mais dentro do tradicional binômio sujeito/objeto, mas antes, 
inserido numa potencialidade de significados que o revestem de uma carga semântica 
indiscutível, irreversível. Quando o autor coloca que a pele é um ‘existir’ e não mais a aparência 
intermediária do ser, fica dito que o corpo humano não se distingue da idéia de uma ‘essência 
interior’, pois agora, ele é o próprio ser. Porém, ainda segundo o pensamento citado, esse texto 
humano só se efetivará enquanto linguagem a partir da articulação com a tatuagem. Com isso 
entramos no terreno direto de nossa análise. 

Escrito num período decisivo para o Modernismo literário (1914), o conto Na Colônia Penal, do 
tcheco Franz Kafka (1883-1924) foi publicado em 1919, e tem como tema central o julgamento 
de criminosos e a execução da pena de morte. O que nos interessa aqui não é exatamente a 
preocupação com a culpa e o direito legal de punir que a justiça possui, mas sim a forma como se 
dá a punição em questão nesse universo ficcional. No livro, é narrada uma descrição, por parte 
de um oficial a um estrangeiro, dos métodos adotados pelo Estado para punir os culpados. Tais 
métodos consistem numa dolorosa tortura, aplicada da seguinte forma: o culpado é acorrentado 
nu em uma grande máquina (rastelo) que o torturará por 12 horas tatuando em sua pele o nome 
do crime que cometeu. Uma tatuagem que cobrirá toda a superfície do corpo e se inscreverá não 
apenas na fina camada da pele, mas cada vez mais fundo, na carne e nas entranhas do corpo do 
indivíduo.  

É possível, desde já, vislumbrar a pertinência que essa breve narrativa pode oferecer para 
se refletir a respeito da transformação que a prática da tatuagem confere ao corpo humano. O 
corpo culpado em Kafka torna-se vítima da dor e por ser inscrito com o crime cometido torna-se 
todo ele o próprio crime. Esse é justamente o motivo do corpo que se dá a tatuar, em qualquer 
situação: (re)significar-se num novo horizonte de sentidos e subjetivar as propriedades da carne 
possibilitando através do corpo um novo discurso de margem existencial.  
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Como vimos em Jeudy o colocar da pele em ‘existir’, temos num autor também lembrado 
por ele, Daniel Sibony, a compreensão de que “para cada um, seu corpo é seu acontecimento do 
ser, tão essencial que se torna metáfora do ser (...) metáfora do universo e de seus potenciais de 
existência.” (apud JEUDY, 2002, p.66) Dessa forma, sendo iluminado como metáfora, o corpo 
tatuado parece sobreviver em estado poético, de graça e conhecimento. Sua presença passa a 
nutrir uma renovada dinâmica de desejos, não satisfeitos, pois vivos e vivificadores.  

Ao personagem de Kafka, nada mais é permitido além das tatuagens que lhe colocarão 
num impasse entre a vida e a morte. Ele não saberá sequer que foi julgado, nem pelo que está 
pagando, como vemos no texto: “O mandamento que o condenado infringiu é escrito no seu 
corpo com o rastelo. (...) Seria inútil anunciá-la [a sentença]. Ele vai experimentá-la na própria 
carne.” (KAFKA, 1996, p.13) A exacerbação da carne para além dos sentidos. Essa é a condição 
imposta ao homem que errar. Que ele padeça sob as marcas de seus crimes, de seu passado, das 
lembranças que não poderão ser jamais apagadas. Que seu corpo torne-se uma chaga queimada 
pela memória. E é na memória que encontramos uma característica fundamental do ato de tatuar. 

Toda tatuagem, não importa sua finalidade, apresenta-se revestida de um valor nostálgico 
a ser guardado e lembrado. É na intenção de eternizar um acontecimento ou um conceito que o 
corpo tatuado passa a carregar a significação que lhe era somente interior. Se em Kafka vemos 
essa necessidade de punir com o retorno à memória pela tatuagem, isso ocorre para sugerir uma 
soberania do corpo sobre a mente e confirmar o potencial mnemônico que uma tatuagem possui, 
instituída funcionalmente a partir daí como um signo pleno de sentido. Ora, toda memória tem 
um sujeito, sujeito que lembra algo de outro objeto, e que no recordar, entra em contato prévio 
com a cognição do referido objeto. É no lembrar que ele antecede, materializa, permitindo um 
vislumbre do objeto que é alvo da memória; assim, na lembrança reside o signo. 

Nessa reflexão sobre a memória encontra-se a mesma estrutura do próprio conceito de 
signo dentro da Teoria Semiótica, como um “algo que, para alguém, equivale a alguma coisa, 
sob algum aspecto ou capacidade” (PEIRCE, 1980, p.X). Dessa forma, o corpo escrito/tatuado 
passa a não mais ser possuído apenas pelo ser que o utiliza enquanto suporte de vida, antes e 
primeiramente, torna-se propriedade de quem lhe inscreve, que reconhece na pele inscrita uma 
manifestação de seu interior (memória). No caso do conto em questão, o corpo passa a pertencer 
não só ao Estado que o condenou e lhe sentenciou à aplicação das tatuagens, mas ao próprio 
crime cometido.  
Ao castigá-lo com uma dor extremada a partir do ato de tatuar, o Estado não apenas está 
sujeitando o corpo do culpado a um sofrimento físico, mas também o está condenando a uma 
expiação espiritual. Nossa epígrafe de abertura, extraída da Bíblia Sagrada, foi selecionada 
justamente como uma provocação à pluralidade de sentidos e valores que um corpo tatuado 
possui. Advinda do livro de Levítico, especificamente de uma seção denominada por Lei de 
Santidade, a ordem “...nem fareis marca...” vem referir-se sem margem de dúvida, ao ato de 
tatuar, onde marca vem do hebraico kaka, tradução literal para tatuagem. Com isso, ao marcar o 
corpo criminoso, a Lei do Homem amaldiçoa esse corpo segundo a Lei de Deus, perpetuando 
nele a impossibilidade do perdão e do arrependimento, conceitos que costumam caminhar 
distantes do universo kafkiano. 
Para testificar que a referência bíblica não se dá de forma gratuita torna-se imprescindível um 
retorno ao primeiro homicídio cometido e sua respectiva punição. O conhecido episódio entre 
Caim e Abel, descrito em Gênesis no capítulo 4, em seus 16 primeiros versículos, culmina na 
colocação de um sinal sobre Caim, por parte do próprio Deus, para que ninguém o viesse a 
matar. Tal ‘proteção divina’ revela sua real finalidade na maldição lançada sobre o trabalho de 
Caim, restando a essa longa vida guardada, dias de sofrimento e inquestionável tortura. A 
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narrativa de Kafka surge, a partir dessa referência, como uma (re)leitura do texto original, 
sagrado, insistindo numa temática tão cara ao escritor, que encontra nesse exemplo uma das 
resoluções mais drásticas tomadas de toda sua obra. 
Ao debruçar-se sobre as criações de Kafka, Walter Benjamin também se espanta com a narrativa 
de Na Colônia Penal. Ele observa, inclusive, como o personagem torturado assemelha-se aos 
protagonistas de seus outros livros, todos eles reflexo direto do próprio escritor. Ressalta o papel 
legado ao corpo, que se encarregará cruelmente da “incumbência de aprender e de carregar o 
nome de sua culpa.” (BENJAMIN, 2000, p.99) Culpa que, segundo Kafka, é “sempre 
indubitável” (p. 15).  

Mas não é apenas de dor que as tatuagens em Kafka se vestem. A ambigüidade das 
inscrições inclui elementos mais complexos do que os até aqui levantados. Deles, o que 
provavelmente oferece maior valor de reflexão é a sugestão do prazer alcançado em meio ao 
sofrimento vivido pela tortura. Para essa questão, convêm tomarmos de imediato, os momentos 
em que tal possibilidade é oferecida pelo conto.  

Mas como o condenado fica tranqüilo na sexta hora! O entendimento 
ilumina até o mais estúpido. Começa em volta dos olhos. A partir daí se 
espalha. Uma visão que poderia seduzir alguém a se deitar junto embaixo 
do rastelo. Mais nada acontece, o homem simplesmente começa a 
decifrar a escrita, faz bico como se estivesse escutando. O senhor viu 
como não é fácil decifrar a escrita com os olhos; mas o nosso homem 
decifra com seus ferimentos. (KAFKA, 1996, p. 22) 
Como captávamos todos a expressão de transfiguração no rosto 
martirizado, como banhávamos as nossas faces no brilho dessa justiça 
finalmente alcançada e que logo se desvanecia! (p. 29) 

Um vislumbre do sublime. Assim nos parece a descrição do oficial a respeito do 
momento máximo da tortura. Como se no ápice da agonia física residisse a almejada 
transcendência do espírito, desejada, invejada pelos que estão apenas observando. Obedecendo a 
lógica de toda boa peça literária, a aparência do absurdo deve ser aqui descartada. As convicções 
comuns precisam ser temporariamente suspensas, pois só assim o efeito artístico se concretizará. 
E ele vem. Indagando-nos em nossas crenças e superstições. Comprovando que um ato esconde 
muito mais do que é apresentado em sua humilde superfície. 

O ‘corpo como ilusão’ é uma das mais recorrentes interpretações levantadas por Henri-
Pierre Jeudy em sua teoria. Pode mesmo ser definida como ponto de partida para ele a 
compreensão de que o corpo é uma invenção do ser, uma dúvida entre a vida e a morte que se 
materializa para enganar, iludir o inevitável fim. Assim, o corpo desdobra-se em resistência, 
ainda que ilusória, num embate que almeja a vida e o prosseguimento de si. Por isso o valor de 
memória. Por isso a pertinência da pele tatuada. 

Segundo ele, “essa realidade ilusória, nós a avaliamos na intensidade das dores e dos 
prazeres. E, com freqüência, é a dor que parece nos fazer sentir a realidade tangível de nosso 
corpo, pois o prazer, nas vertigens da paixão, faz-nos às vezes até esquecer qualquer questão 
sobre essa eventual realidade.” (JEUDY, 2002, p.15) Se a dor é a confirmação do corpo e as 
mensagens tatuadas no personagem kafkiano são a confirmação do crime, no que consiste a 
transfigurada expressão do moribundo? A incômoda situação não parece ser passível de 
profundas racionalidades. Resta pouco mais que a certeza do êxtase, provocado por um contato 
mortal que santifica o corpo agora martirizado (expressão do próprio Kafka). 
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A dialética ‘Prazer X Dor’ confirmada na narrativa traz à tona inquietações que persistem 
até hoje, além de apoiar outro conflito já delineado anteriormente: ‘Sagrado X Profano’. A 
elevação final do condenado insinua realmente uma espécie de santificação, de passagem para 
um estado que o corpo sozinho é incapaz de conhecer. A incidência das tatuagens termina, no 
conto, por libertar o personagem da vida enclausurada pelo corpo, numa ambivalência de tensões 
que não se permite desvendar facilmente em seus significados.  

Nesse sentido, mais uma vez encontramos respaldo nas palavras de JEUDY, quando ele 
afirma que “a exibição da tatuagem é um gesto considerado sagrado, é o mistério de um código 
figurado por uma representação simbólica que é oferecido ao olhar alheio.” (2002, p.89) 
‘Oferecido’. Excelente termo para conduzir-nos a idéia de sacrifício. O corpo em Kafka é 
sacrificado/tatuado num altar/rastelo à própria vida. A carne lacerada, o sangue derramado em 
profusão (descrito com minuciosa crueldade pelo autor), tudo isso provocado no ato de tatuar, 
(re)significa não apenas o corpo imolado mas a própria concepção e funcionalidade da tatuagem.  

De posse dos elementos atribuídos ao ‘tatuar’ já levantados, interessa-nos o auxílio que o 
outro objeto selecionado para análise pode contribuir. Aliado a uma concepção estética vinculada 
ao essencialmente visual, esse momento da pesquisa permite esclarecer e aprofundar vários dos 
pontos até aqui estabelecidos. 

 
2. A Identidade do Corpo: Cronenberg e a revelação do ser 

 
 Muito tem sido discutido a respeito dos ideais pós-modernos presentes na obra do 
cineasta canadense David Cronenberg, e não são poucos os teóricos que o elevam a estatura de 
pensador contemporâneo, principalmente por trabalhar com insistência questões delicadas que 
envolvem as tecnologias (virtualidades) em relação ao corpo humano e àquilo que diz respeito a 
sua existência. Seu mais recente filme, Senhores do Crime (Eastern Promises, 2007), prossegue 
temática e esteticamente a postura criativa do diretor adotada nos últimos anos, numa maior 
aproximação a um padrão clássico de cinema e num afastamento da máquina/tecnologia como 
foco principal de investigação do corpo. Confesso admirador de Kafka, Cronenberg várias vezes 
retomou em sua obra obsessões do autor tcheco (A Mosca, Crimes e Paixões), e apesar de 
Senhores do Crime não fazer alusão ao escritor, nosso motivo de análise permitirá perceber que 
os pontos de ligação entre esses dois autores não deixaram de existir. 
 Com roteiro de Steven Knight, o filme é antes de tudo um drama sobre a máfia. Uma 
narrativa que se preocupa em questionar o que há de bom e mau em indivíduos criminosos que 
não são isentos de emoções. O que nos interessa em especial é a forma como esse grupo se 
identifica e se revela: através de tatuagens. Cada clã da máfia possui seus próprios símbolos e 
toda a hierarquia é indicada através dos desenhos que os corpos carregam. Ao deparar-se com 
um cadáver, por exemplo, um investigador o reconhece como mafioso justamente pelas 
revelações contidas nessas marcas. Ele comenta a um colega: “Nas prisões russas, sua história é 
escrita no seu corpo por meio de tatuagens. Sem tatuagens, não existe.” 
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Identificação do cadáver pelas tatuagens 610 

 

 O fascínio pelas tatuagens no imaginário de Senhores do Crime é confirmado num 
depoimento do próprio Cronenberg, presente em um dos extras do DVD: “Sua história de vida 
toda é desenhada em seu corpo, sua história criminal, tudo sobre você, e você não é confiável se 
não tiver essas tatuagens que podem ser lidas pelas pessoas na prisão para que elas possam ver 
quem você é, o que você é.” Essas observações nos conduzem inquestionavelmente à 
compreensão da tatuagem enquanto signo que iniciamos no texto de Kafka. Aqui, entra em jogo 
no que podemos chamar de ‘Semiótica da Tatuagem’, o caráter de identidade que a tatuagem 
confere ao corpo desconhecido, suspeito. A verdade marcada dos fatos vividos constitui nesse 
universo a fidelidade de um conhecimento que não pode ser desprezado, pois em cada marca 
reside uma parte do ser, um significado de quem vive a partir de um passado valioso, a ser para 
sempre lembrado. 

A respeito do sentido nas tatuagens carcerárias, modalidade que abrange a proposta de 
Cronenberg, os símbolos tatuados são caracterizados justamente como códigos fechados, ou seja, 
feitos para serem interpretados por iniciados ao universo da criminalidade (SILVA, 1991, p.10). 
Por isso, a apresentação das tatuagens nos personagens do filme pouco nos diz de concreto além 
de sua apreensão estética, permitindo-nos apenas imaginar uma vasta experiência dos mesmos no 
submundo. Ao confrontar os significados entre as tatuagens providas pelo crime àquelas de 
caráter artístico, Rodrigo TOFFOLLI (2005, p.11) argumenta que “a tatuagem artística parece 
apontar para o que Jakobson falou de Função Poética da Linguagem, enquanto que a criminal 
parece pôr em destaque a Função Referencial”. Isso, porque a tatuagem de caráter 
artístico/estético tem uma preocupação subjetiva com a representação da realidade, enquanto a 
oriunda do mundo carcerário/criminal baseia-se em toda uma sistemática pré-estabelecida de 
símbolos que não pode ser subvertida. 

Para prosseguir na investigação da obra de Cronenberg, convém observarmos mais 
atentamente o personagem principal da intriga, de nome Nikolai (interpretado por Viggo 
Mortensen). Segurança do filho de um líder do clã, Nikolai vai conquistar a confiança de todos e 
ser convidado a participar diretamente na sociedade dos mafiosos. Para isso, ele passará por uma 
espécie de ‘ritual de iniciação’, numa das seqüências visualmente mais bem acabadas do filme. 
Nela, um grupo de mafiosos anciãos observa o corpo seminu do iniciante e questionam algumas 
perguntas muito duras a respeito de seu modo de pensar. Temos aí a revelação do que há de 
interno e externo ao personagem, pois as tatuagens nele presentes carregam em sua iconicidade 
um conteúdo informacional suficiente para revelá-lo mais do que suas respostas fariam, ou seja, 
carregam a memória do personagem. 

                                            
610 Imagens capturadas a partir do DVD do filme. 
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Se em Kafka compreendemos a memória como um peso justificador do corpo criminoso, 
aqui passamos ao entendimento de uma memória desejada, com honra e necessidade de se 
mostrar. O corpo em Cronenberg geralmente ganha essa conotação. Pode mesmo ser percebida 
como uma de suas ‘obsessões autorais’ o interesse em revelar corpos que exprimam mais do que 
uma simples apreensão material da vida, em concordância com o ideal de ‘metáfora do ser’ que 
analisamos na seção anterior. Dando continuidade ao conceito de ‘tatuagem como memória’, 
encontramos num estudo de Wilton Garcia uma confirmação do entendimento alcançado. O 
autor, que tem se destacado no campo teórico da análise de tatuagens e de outros adornos para o 
corpo humano, dá a entender que o nível de informações contido numa tatuagem transpõe o 
tecido corporal da pele em tela pictórica. Ele expõe: 
Na superfície da pele escreve-se um traço de outrora: uma lembrança, um marco, um nome, um 
desejo, um afeto. São vestígios que expõem o território da subjetividade pregada na carne, numa 
ausência de sutileza. Isso porque fica exposto! A mensagem que a tatuagem indica traduz em 
iconicidade a representação figural de uma memória, em que o ‘para sempre’ permanece ali 
aplicado; somente alterado pela precisão certeira do amadurecimento, do envelhecimento. 
(GARCIA, 2006, p.19, grifo nosso) 

A representação figural levantada pelo autor confere uma espécie de ‘poética visual’ para 
a tatuagem. Assim, não é arbitrária a utilização que Cronenberg faz da ‘tatuagem como 
memória’ de seu persona; tanto na ficção quanto na realidade, as imagens tatuadas sobre a pele 
existem para vetorizar um discurso. O corpo tatuado é como um objeto dotado de nova 
semântica, numa (re)significação que não se encerra enquanto mero ornamento. É por isso que o 
corpo de Nikolai, a partir de sua aceitação no clã e através da aplicação das novas tatuagens, 
permitirá uma nova apreensão de sentidos, como se experimentasse um (re)nascimento 
semântico. 

 

  
Ritual de iniciação ao clã com a aplicação de tatuagens 

 

Observar a história da pintura e a maneira como ela problematizou o corpo humano em seus 
diferentes períodos também pode oferecer uma contribuição ao que Cronenberg provocou com 
essa obra. O excelente levantamento de Carlos Brandão acerca do corpo no Renascimento nos 
interessa principalmente na abordagem dada a dois artistas específicos: Leonardo da Vinci e 
Michelangelo. No primeiro, percebemos em consonância ao tratamento de Cronenberg, uma 
percepção fenomenológica do corpo e do mundo; segundo o autor, o corpo em Leonardo não é 
apenas corpo, mas alma (BRANDÃO, 2003, p.285). Já no que diz respeito a Michelangelo (e 
aqui encontramos uma estreita ligação à exibição dos corpos em Cronenberg), ele afirma: “os 
corpos têm sempre um movimento agudo e uma energia imensa, mas sempre controlada pelo 
rigor da vontade e pela magnitude dos acontecimentos que inauguram o mundo e a vicissitude 
humana.” (p.287) A partir disso, enxerga um drama em que o movimento se torna tensão, luta e 
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esforço entre o interior e o exterior dos seres representados e entre esses seres e os espaços que 
os circunscrevem e emolduram. Drama enfaticamente retomado em Senhores do Crime, tanto 
quanto como em Na Colônia Penal. E para aproveitarmos um dos elementos anteriormente 
levantados quando da análise em Kafka, vejamos o destino que o corpo de Nikolai terá.  
 Saberemos apenas num momento avançado da narrativa que a aceitação de Nikolai no clã 
não era mais que um truque para iludir um grupo de mafiosos rivais. Fazendo-lhes pensar que 
Nikolai era o filho do líder, homem jurado de morte por motivos de vingança pertinentes à trama 
em si, enganam Nikolai e levam-no a uma sauna pública, local de encontro secreto da máfia 
russa. Nesse lugar, sua nudez (tatuada) o denunciará aos inimigos e um embate mortal se dará. É 
o corpo denunciado. Portador não mais de um sinal de honra, mas de uma maldição que poderá 
levá-lo à morte, assim como na história kafkiana. 
 É exatamente nesse momento que Cronenberg fará uso do corpo de Viggo por meio de 
todas as possibilidades que o corpóreo pode oferecer. Se até então recebíamos apenas imagens de 
pequenas partes de seu corpo (até no sexo ele permanecia vestido), cabendo à nossa imaginação 
completar os desenhos tatuados, nessa cena temos a oportunidade de apreender por completo 
todos os sinais depositados sobre o corpo do ator (creditados ao tatuador Olegar Fedoro). Toda a 
luta nos faz perceber a vulnerabilidade do corpo humano quando despido de qualquer proteção, 
simbolizada inclusive pelo fato de que dentro daquele universo exibir todas as tatuagens é exibir 
tudo que se viveu. 
 A tensão dos corpos atinge nessa seqüência um clímax que beira o sensorial. A nudez 
desinibida do ator não chega a provocar um esclarecimento de seu corpo, pois a todo o momento 
fica a impressão de que a totalidade do ser não pode ser vista, não se permite apreender por olhos 
externos à pele marcada. Ainda que as tatuagens se ofereçam aos nossos olhos, elas parecem 
manter em oculto um misterioso significado vital, que se for revelado trará a imediata morte do 
sujeito. Sob essa compreensão, uma última vez as palavras de Henri-Pierre Jeudy podem nos 
auxiliar: 

O desnudar é um tema recorrente na pintura e na literatura. É o momento 
em que o corpo se faz objeto de arte viva. Para alguns autores, o ‘pôr a 
nu’ é como ‘pôr à morte’, como se o corpo, desvestindo-se, se 
abandonasse às vertigens do nada e se separasse de toda aparência de ser 
ainda um sujeito. É o momento em que o corpo, na visão e no ato de ser 
visto, faz desaparecer a distinção sujeito/objeto. O desnudar é o momento 
atemporal da soberania do desejo na epifania das imagens corporais. 
(JEUDY, 2002, p.71) 

Curiosamente, durante a entrevista com os membros do clã, Nikolai afirmou: “Já estou 
morto. Morri aos quinze anos. Agora, vivo em torpor o tempo todo.” A negação de si confessada 
por ele, ecoa no corpo seminu exposto ao clã e culmina na trágica luta em que sofre mesmo 
sendo inocente; à beira da morte por um crime que não cometeu, no lugar de alguém, sem nem 
saber a razão. A relação Nudez/Morte proposta na citação de Jeudy é plenamente visualizada 
nesse momento de cuidadoso apuro cinematográfico, confirmando o abandono do corpo ao nada, 
entregando-o à disposição da única certeza que o corpo humano possui: seu fim. 
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Luta na sauna / Um corpo sacrificado 

 

A revelação final de que Nikolai era, na verdade, um espião infiltrado na máfia para investigação 
dos crimes, intensifica a sensação de que seu sofrimento foi realmente imerecido. Novamente o 
conceito de sacrifício ganha lugar. As violentas imagens do corpo ensangüentado, sacrificado, 
mutilado sobre a pele tatuada, também nos remetem mais uma vez aos acontecimentos de Na 
Colônia Penal. Assim como Kafka não poupou detalhes para descrever a tortura sobre o punido, 
Cronenberg não economiza em sua capacidade imagética de chocar e causar polêmica.  

Ambos os autores encontram nesse castigo uma provável sublimação, reflexo da 
dor/prazer que a pele sofre/goza ao ser queimada por uma tatuagem. Neles, a reflexão sobre uma 
‘Semiótica da Tatuagem’ torna-se não apenas possível, mas imprescindível de ser feita, pois a 
cada mudança que o homem realiza em seu corpo, novas motivações podem ser encontradas, 
novas significações e sentidos, num natural ciclo de desenvolvimento da vida que se promete 
infindável. 

 
Conclusão 
Seguindo os preceitos que regem a prática do imaginário, a marca de uma tatuagem permite o 
(re)encantamento do corpo que lhe abriga. Cada sinal inscrito na pele humana acrescenta valor 
de significado ao que era apenas natural. Como vimos através do corpus levantado para análise, 
o corpo tatuado persiste em renovada presença, alterando sua identidade original e oferecendo-se 
a uma desejada possibilidade de leituras. 

A compreensão de que a carne tatuada sobrevive em constante subjetivação eleva o 
estatuto do corpo a uma dimensão simbólica peculiar ao processo desenvolvido pelo conceito de 
imaginário. Assim, no universo criado por Kafka e Cronenberg, encontramos um desdobramento 
do humano em ser mítico, mas que não se limita à diegese artística e fictícia somente. Cada 
corpo tatuado, mesmo dentro de uma materialidade concreta e ‘real’, entra na ordem de um novo 
ser, uma nova mensagem, uma nova possibilidade de vida a ser lida e apreendida. 
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Convenção e Invenção na eficácia ritual do “estar no Rosário” 
 
Daniel Albergaria Silva611  

(Universidade Federal de Juiz de Fora) 
Apresentação:  

 A observação de campo deste trabalho compreende a Festa de Nossa Senhora do Rosário 
que ocorre entre os meses de agosto a outubro em algumas cidades do interior de Minas 
Gerais. A região aqui observada é conhecida como “campo das vertentes”, próximo à zona da 
mata, onde se localiza a Universidade Federal de Juiz de Fora à qual estou vinculado. Esta 
região situa grande parte das cidades, distritos e lugarejos ao longo da “Estrada Real”, onde a 
festa fora acompanhada. Não pretendo me restringir à descrição de uma Festa do Rosário 
específica, mas quando da observação em algumas cidades, acompanhado um grupo ou Terno 
da cidade de São João del Rei, expor alguns procedimentos comuns aos grupos de diferentes 
locais na realização do festejo, assim como a preparação dos congadeiros, membros da 
congada, para sua participação no dia da festa. 

As festas do rosário são conhecidas por rememorarem o tempo da escravidão. Os grupos ou 
Ternos de Congo efetuam suas cantigas saudando Nossa Senhora do Rosário que seria sua 
padroeira. Na festa também se louva São Benedito, Santa Efigênia, São Sebastião, dentre 
outros santos católicos. As abordagens historiográficas sobre o evento são várias. Há relatos 
que colocam as congadas como forma de aglutinar negros escravos para irem trabalhar em 
roças distantes. Assim “iria-se de congada” até o local do trabalho e posteriormente retornar-
se-ia. No distrito do Rio das Mortes conta-se que um fazendeiro chamou os negros, quando 
estes iriam trabalhar nas fazendas de café mais ao sul do estado, com intuito de dar-lhes um 
cesto de comida, para que pudessem, no caminho da longa viajem, se alimentar. O grupo 
então partira e em certo momento, quando pararam para “almoçar” o lanche ofertado pelo 
fazendeiro, ao abrirem o pano em que estava a comida só encontraram esterco. Existe um 
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lema dos membros desse grupo, que diz “onde tem um não cabe dois” se remetendo a grupos 
de congada. Percebe-se que iam trabalhar organizadamente em cortejo que lembraria a 
formação do terno de congada, iriam cantando e batendo caixa (tambor feito de couro de boi, 
madeira e amarrado com cordas). 

Ainda neste local, um congadeiro conta que nossa senhora aparecera em uma ilha e que 
foram três vezes tentar tirá-la de lá para conduzi-la até a igreja. Apenas na terceira vez, 
quando foram os negros com seus tambores é que “a santa aceitara acompanhá-los e 
permanecera na igreja”. 

 Há relatos históricos que dizem que o único dia de descanso dado ao negro fora neste dia, 
assim teriam feito a festa para sua padroeira e coroaram seu próprio rei, no único dia de folga 
dado pelo patrão durante todo o ano. 

Outros ainda dizem que a congada era uma forma de conseguir dinheiro para alforriar negros. 
E que cada negro alforriado participava destes Ternos, peregrinando por Minas Gerais 
almejando alforriar outros escravos e procurando locais para o garimpo de onde retiravam o 
ouro para se comprar alforria. Dizem também que os negros alforriados eram na verdade 
comprados, no caso de hoje, por capitães de congada para fazer parte de suas tropas que 
partiam em busca de lavras deouro ou diamante. 

Estas colocações, sejam historiográfica ou relatos orais, nos permite situar um pouco o 
“objeto observado” antes de falar de como hoje se observa um festejo do rosário promovido 
por grupos de congada na região de Minas Gerais e como este fenômeno se relacionam diante 
à visão da Igreja católica e a certas concepções de “movimento cultural” que os mesmos 
atualmente vem assumindo. Infelizmente não poderei tratar destes pontos aqui, mas 
pretendendo trabalhá-los em minha dissertação de mestrado.    

 

Enfoques de Abordagem612 

O que denomino de uma rede relacional de Festas do Rosário na região, fora traçada quando 
do acompanhamento de um Terno de Moçambique e Catupê de São João del Rei (SJDR) e 
algumas relações por estes estabelecidas e as que se estabeleceriam ao longo das festividades. 
As motivações que permeiam o estreitamento de tais relações entre os grupos, tanto na 
escolha das festividades, além das condições econômicas de transportes, mas também a 
relação com outros ternos, seja de Moçambique, Vilão, Kincongo e outros, que são partes 
constitutivas desta rede. A quais festas estes participam, com quais grupos seria enfatizado 
uma “saudação” entre bandeiras e o momento de fazê-la, quais as formulações quando da 
atuação dos ternos no contexto do festejo. Estas questões foram tomadas por mim como 
importante forma de entender o contexto ritual do festejo, pois consistira em uma ênfase 
explicativa dos atores sobre os fenômenos que seriam relevantes a partir da ação ritual destes 
grupos. O capitão, sempre atento a cantigas executadas por outros Ternos em momentos de 
saudação no mastro, por exemplo, comenta e compartilha entre membros do grupo, 

                                            
612 As festas e grupos observados seguem um trajeto aleatório, perseguindo os contatos estabelecidos nos 

momentos dos festejos irá, esporadicamente, estabelecer alguns grupos com os quais as festas seriam 
acompanhadas, de maneira não sistemática, não tentando traçar um mapa específico de localização dos mesmos 
grupos no interior de Minas Gerais. Intenta-se assim, ao perseguir grupos esporadicamente, fazer alusão a como 
alguns grupos de congada ‘decidem’ sua participação em determinados festejos. Não prezando por uma total 
aproximação geográfica para que se participe da festa, apesar deste ser um forte viés, mas não determinante. 
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ocasionando a seu Terno uma postura relativa aos “procedimentos” adotados pelo terno 
observado. 

Dos vínculos estabelecidos por congadeiros de certo terno de São João del Rei (SJDR) fora 
percorrido algumas cidades, tanto para a festa do Rosário como para outras cerimônias, pela 
qual os mesmos circulariam. Algumas cidades como Oliveira – MG, Itapecerica –MG, 
Congonhas – MG, distam em torno de 200 quilômetros de São João del Rei e também fazem 
parte deste contexto festivo da região, assim como a cidade de Cláudio – MG, cada qual com 
suas especificidades. Há certas dificuldades de transporte até estas cidades por parte dos 
grupos de São João del Rei (SJDR), o que não impede o contato  entre os grupos quando se 
encontram em festividades de outras cidades. O Terno de Moçambique da Cidade de Formiga 
– MG, que estaria a uma distancia considerável de SJDR e assim reconhecido pelo grupo que 
acompanhei pois manteria ‘relações’ ou ainda, “saudação entre capitães,”  por se encontrarem 
em festividades de outras cidades, uma vez que nunca se encontraram em festividades nas 
respectivas cidades.A participação anual nestas festas estariam sujeitas a doações e/ou 
“cortesias” esporádicas oferecidas pela prefeitura local, dentre outros, para o financiamento 
da locomoção. Cidades como Bom sucesso – MG, Ibituruna – MG, Conceição da Barra de 
Minas – MG, apesar de distâncias mais curtas, nem sempre podem contar com a participação 
de ternos de SJDR e região em suas festas e nem sempre participarem de outras. Até mesmo 
grupos de cidades próximas a SJDR, que são presença garantida em festas da região às vezes 
não participam. Falo desta rede onde “persegui” os atores em um “circuio de festas” que 
praticamente acontece a cada ano. Os ternos da cidade de Coronel Xavier Chaves (Coroas), 
Resende Costa, São Gonçalo do Amarante (Caburu), Santa Cruz de Minas, Prados. Cidades 
próximas e que às vezes não podem participar por falta de transporte. O terno de Coronel 
Xavier Chaves também já fora um dos responsáveis por levantar o mastro na Festa do 
Rosário do bairro São Geraldo. Por não haver grupo de congada neste bairro os festeiros 
geralmente convidam outros ternos para levantar os mastros 8 dias antes. Segundo alguns 
concageiros, por não haver um terno no bairro, sempre há disputas entre os grupos, uma vez 
que o terno da casa sempre é o mais respeitado, na falta deste, “o terreno ficaria livre” para 
outros grupos pretenderem se destacar. 

Os ternos necessitam então, priorizar algumas Festas e se privar de outras. Esta escolha, em 
qual festa participar, nem sempre segue um “padrão regular”. O que coloco enquanto padrão 
regular seria a escolha de cidades próximas, de transporte mais fácil, etc. Nem sempre é 
assim. Os vínculos ocasionados no contexto festivo podem determinar o empenho de um 
grupo a participar do festejo em outro local. Interesses como “conhecimento sobre os 
fundamentos” do congado interfere nestas escolhas e às vezes isto é percebido por um capitão 
quando da atuação de determinado grupo no contexto da festa. O posicionamento destes, 
relativo “às funções” que realizam como o Terno de Moçambique, por exemplo, necessário 
para “levar a coroa” ou a necessidade de haver um grupo de Marujada ou Marinheiros. Estas 
funções realizadas pelo grupo são observadas por outros membros com intuito de 
“perceberem quais Ternos estariam com o fundamento da coisa”. As afinidades e/ou 
necessidades no convite a um grupo ou a escolha de uma festa a participar, revelaria alguns 
preceitos que são considerados entre os membros da congada.  

Momento onde estes preceitos tomariam um foco mais evidente seria, em caso aqui 
destacado, no encontro entre bandeiras. É possível também a observação em outros 
momentos que destacarei adiante. Como determinado grupo aborda outro, as cantigas que 
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profere assim como as atitudes frente a outras bandeiras, quando do agradecimento à festeira, 
às cozinheiras, a saudação na casa de um enfermo, entrada e saída de uma igreja e ainda da 
atuação diante a outros ternos e da louvação aos mastros. Através destas observações, 
enfatizadas por um capitão é possível traçar alguns critérios avaliativos (se assim podemos 
dizer) que caracterizaria a postura de um terno em relação a outros. Logicamente, como no 
caso do bairro São Dimas, onde observamos três grupos, outras situações podem ser 
perseguidas para compreendermos algumas questões que se apresentam no contexto ritual. 
Por exemplo, relações amorosas entre pai de membros de um grupo com mãe de membros de 
outro. Disputas em relação à construção da capela do bairro, ou seja, o que pode se apreender 
no contexto ritual do festejo ás vezes apresenta paralelo com outros momentos do cotidiano 
vivido por estas pessoas. Estes contextos podem algumas vezes ser perseguidos e 
contrastados613.  
 

Da descrição como relações 

Em algumas regiões, como no caso da rede que traçamos no entorno da cidade de São João 
del Rei – MG acontece o levantamento de mastro oito dias antes da celebração, digamos, 
oficial da festa de Nossa Senhora do Rosário. A não ser neste lugarejo, Rio das Mortes – MG, 
o mesmo ocorre em uma noite antes do festejo, como acontece também em Milho Verde – 
MG, próximo à Diamantina, cidade mais a nordeste do estado de Minas Gerais. Os mastros 
são geralmente do que chamamos “madeira de lei”, um tronco de mais ou menos 10 a 15 
metros de altura. Em sua extremidade é colocada a figura de santos católicos a depender do 
local da festa. Os grupos responsáveis por fincar o mastro são os grupos do local de onde será 
realizada a festa. Na falta destes é necessário convidar um grupo de outro local para fazê-lo. 
O momento de fincar o mastro é tomado como o início das festividades, apesar de anterior a 
este evento, a preparação do mastro e efetuada com procedimentos tradicionais. Como o corte 
da madeira, realizado em alguns poucos locais. O mastro é pintado, enfeitado e quando se 
coloca o quadro contendo a imagem de um santo em sua extremidade, antes de fincá-lo, há 
um momento de grande exaltação, onde o Terno responsável por levantá-lo promove um 
circulo em volta do mesmo e executa cantigas específicas a este momento, quando o terno 
“conhece os fundamentos”. É então a hora dos pedidos, no momento em que se finca o 
mastro “você pode pedir qualquer coisa” é momento de grande devoção coletiva, onde todos 
se empenham em colocar o mastro firme e tampar com terra o buraco feito previamente para 
colocar o mastro. Buraco que o capitão responsável em fincar o mastro, confere se o mesmo 
encontra-se vazio. 

No dia da festa, que ocorre aos domingos, os grupos que chegam ao local do festejo vão 
saudar os mastros, outras vezes são oferecidos lanches antes da saudação, em que os ternos 
agradecem tanto antes de se alimentarem quanto depois de aceitarem o lanche, muitas vezes 
comem dentro da residência de quem oferecera. Mesmo se o espaço for restrito para o 
numero de congadeiros, a comida não falta. 

Na festa do São Geraldo há quatro mastros, e a medida que os grupos vão chegando se 
dirigem aos mastros, encostam suas bandeiras no mesmo e tocam algumas cantigas, 
posteriormente se direcionando a outro mastro fazendo o mesmo. Nesse instante, outros 

                                            
613 A rede dos atores nas festividades do congo também é permeada pelas diversas relações destes mesmos 

atores, suas ocupações, trajetórias e experiências pessoais. Que não podem ser completamente abarcadas. 
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grupos também fazem o mesmo, em mastros distintos fincados na praça de frente à Igreja. Os 
toques do diversos ternos se confundem enquanto passam um ao lado do outro, com a 
orientação sempre enfática do capitão para firmarem no que estão fazendo, na batida, na 
cantiga, firmarem no rosário junto com o grupo. Todos do terno olhando para o pé do mastro 
onde as bandeiras estão encostadas, o capitão, de joelhos, pronuncia palavras embaixo tom de 
voz, enquanto o terno responde em coro nos momentos específicos.  

Ocorrem às vezes, encontros com filhos de antigos congadeiros, os mais velhos então 
indicam para estes trazendo-os para dentro do cortejo e fazendo-os segurar a bandeira 
enquanto cantam e tocam. Este é um dos momentos que pode ocorrer esporadicamente em 
um festejo. 

Após saudarem os mastros há locais em que os Ternos entram na igreja, às vezes recebidos 
pelo padre, como é o caso de Resende Costa. Igreja lotada, grupo embaixo de chuva, 
saudando os mastros e esperando a vez de entrar na igreja. O padre os espera no altar. O 
capitão, a depender do terno, ajoelha em frente ao padre e ao altar, cantando com as bandeiras 
do grupo “abertas614” e viradas para os fiéis. Um sinal do capitão com seu bastão e as 
bandeireiras novamente viram-se de frente para o altar dando as costas à porta pela qual 
entraram. Inicia-se uma canção de despedida e o grupo se retira, sem dar as costas para o 
altar. Ao sair da igreja os mesmo ainda mantendo a mesma cadência movimentam-se em 
direção a um abrigo da chuva que não cessa. Cumprida a missão agora resta esperar outros 
grupos chegarem à cidade para posteriormente almoçarem e após a missa, que em Resende 
Costa fora realizada em praça pública após o fim da chuva, iniciar a procissão com o andor de 
nossa Senhora. Os ternos de Moçambique se prontificando à frente do andor, mesmo 
respeitando os ternos locais o Moçambique é quem cumpre esta prerrogativa.  

Neste dia havia de 15 a 20 grupos, todos em procissão ao redor da cidade. Um terno que 
despertara a atenção de todos fora o da cidade de Cláudio, Terno de Vilão de Nossa Senhora 
do Rosário, do capitão “Zinho”. Estavam de laranja com vários membros tocando reco-reco, 
umas 15 pessoas apenas com este instrumento. O dois ternos que vinham logo atrás, hora se  
aproximavam um do outro, hora se afastavam, as vezes a bandeireira do último já se 
localizava em meio ao terno da frente. Perguntando a um dos capitães posteriormente ele me 
dissera. “Tá vendo estamos nós dois (referindo-se a seu próprio terno e ao da frente, que era o 
da cidade de Resende Costa, terno da casa) quase juntando pra combatê o da frente” (o terno 
vilão de Cláudio – MG). “Eles botam fogo mesmo na festa” dizia a capitã mulher do grupo de 
Resende Costa. Ocorrem situações de disputas devido à relevância que um terno possa ter 
diante a outros. No caso do vilão, por estarem de laranja, “cor de gente da esquerda” Tí Zito, 
congadeiro, já alarmava os outros ternos que se preocupavam em se defender ou contra atacar 
com alguma cantiga e batida “mais forte”. Não presenciei neste dia nenhum encontro entre 
bandeiras com este Terno Vilão de Nossa Senhora do Rosário. 

O terno de Moçambique ao cantar, geralmente antes de entrar à igreja, tendo no início apenas 
o capitão cantando, agachado de frente á igreja, apenas no ultimo verso é que o grupo começa 
a tocar e cantar: 

“ôoo companhia.../ nossa mãe quando apareceu... apareceu em rocha de 
pedra/ foi sô vigário buscar nossa mãe nossa mãe num veio... éee / foi 
banda de musica buscá nossa mãe nossa mãe num vêio é... / foi 

                                            
614 Assim como ocorre quando alguma festeira “recebe a bandeira” para ser homenageada. 
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congadeiro nossa mãe não veio /  foi catupezero nossa mãe não veio... / 
foi vilãozeiro nossa mãe aluiu ... Ôoooo compania... com 
moçambiquero nossa mãe saiu..../ com moçambqueiro nossa mãe saiu / 
o erê cabô de querê o erê cabô de querê...” 

 

Interessante é esta cantiga executada por ternos de Moçambique, há outras regiões onde fora 
o Candomblé que levara Nossa Senhora até a Igreja. Em outros locais o Catupê e “a santa” 
aparecera em uma ilha. 

Em maio de 2008 na festa do Divino no bairro de Matozinhos em São João del Rei, os ternos 
da cidade, junto a alguns outros, foram buscar o andor com nossa Senhora e o Imperador do 
Divino, pessoa que se ocupara de promover grande parte da festa, em uma gruta localizada a 
uns 2 Km da Igreja e da praça onde ocorria o festejo e se localizavam os mastros. 
Acompanhei os grupos até a gruta, permanecendo lá até os mesmo se encaminharem de volta 
à Igreja. Passando por outro caminho, que não o do cortejo, percebi que o terno Kincongo 
estava à frente do terno responsável por “levar o andor”. E eles não haviam acompanhado o 
cortejo até a gruta, ou seja, esperaram o cortejo ou procissão no meio do caminho onde 
tentaram entrar na frente do mesmo. Imaginei, uma vez que este também era Moçambique e 
já havia “saudado a bandeira de outro terno” quando saíra da igreja, deduzi que os mesmos 
tentaram “conduzir o andor” de Nossa Senhora até a Igreja. Mesmo que o terno da casa teria 
o respaldo de conduzir-se à frente do andor (levar o andor) de onde o buscaram, uma gruta 
(de pedra), até à igreja. 

O Terno de Moçambique Kincongo utiliza calça preta e blusa vermelha. Estas cores 
representam “gente da esquerda no candomblé”. Presenciei o que seria uma saudação entre 
capitães entre este Terno e um outro. O Kincongo cantara algumas cantigas e o outro terno 
(do qual infelizmente não consegui pegar o nome e nem conversar sobre o ocorrido) 
respondia. Ambos, um parado em frente ao outro, trocaram as bandeiras e as saudaram, com 
os demais membros do grupo beijando e louvando a bandeira. Continuaram a cantar ora um, 
ora outro capitão. O que aparentemente parecia uma homenagem na verdade estabelecia-se 
como um “conflito”. O Terno Kincongo cantara até o outro capitão parar de cantar e tocar. 
Somente eles cantavam. Após alguns minutos e depois de ambos os capitães se ajoelharem, 
onde quem cantava era apenas o capitão do Kincongo, este terno passara no caminho em que 
o outro grupo estava. Ou seja, eles abriram caminho diante outro terno que pararam de tocar e 
cederam passagem a outro grupo. Com o grupo Kingonco tocando e cantando: “quando eu 
passar sê por favor me pede benção... me pede benção... me pede benção.” 

O Kincongo assim tentara também, “levar o andor à igreja” entrando a  frente do 
Terno de Moçambique e Catopé de SJDR, estes, legitimamente os responsáveis por levar o 
andor de nossa Senhora do Rosário e o Imperador do Divino até a igreja. Fato que não 
impedira a preocupação e a vigília (posterior à festa) do capitão da cidade de SJDR. Ficara 
preocupado com uma possível reação do Terno Kincongo quando 'voltassem' à sua cidade, 
pois foram impedidos por ele e seu grupo de tomarem posição frente ao andor. Ressalto o 
fato de apesar o grupo legítimo ter mantido sua posição, isso não exclui a possibilidade de 
serem “afetados”, o capitão e o grupo, que “resistira ao ataque” à atuação do Kincongo, 
devido sua tentativa de “levar o andor”. Para isso deveriam ficar em vigília, e foi isso que 
ocorrera nos dias posteriores à festa, com o capitão do grupo legítimo fazendo várias 
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“firmezas”, ascendendo velas em determinados locais dentre outros “cuidados”. O fato de 
serem legítimos para tal atuação não impediria a atuação ou os efeitos da ação do Kincongo. 
 

Festas e Cerimônias 

Vale ressaltar aqui que além dos encontros entre Ternos de Congo nas Festas do Rosário, 
agendadas periodicamente, há também a possibilidade do Terno “promover uma incursão por 
outros motivos”, seja para atender ao convite de outro grupo que convidara para um almoço, mas 
que pode ser uma tentativa de “amarrar o grupo”, seja pelo aniversário de algum membro do 
grupo ou quando algum dos mesmos passa por problemas de saúde visita-se sua casa, com todo o 
cortejo. Ocorre também do grupo acompanhar o velório e enterro de um congadeiro, como foi 
por mim documentado. 

 As situações na qual um Terno de congada “atua”, não estão restritas ao calendário da 
Festa de Nossa Senhora do Rosário, abrange também a festividade de outros santos, como São 
Benedito, por exemplo, e compreende, anualmente desde eventos promovidos pela prefeitura ou 
universidade, que convidam para apresentações oferecendo um almoço ou lanche, até a visita em 
terreiros de candomblé. Este último presenciara devido ao Rei Congo de determinado terno ser 
pai de santo, tendo um terreiro onde membros da congada são “filhos de santo” do mesmo local. 
Ainda há situações que não enfatizarei aqui, como o 13 de maio ou alguma data importante para 
o capitão de um Terno ou membros. 

O importante é enfatizar que independente a situação, alguns procedimentos são 
mantidos. O instante em que se retira a bandeira da casa da presidente de um grupo, seguida de 
reza com a formação de um círculo pelos membros. Onde são enfatizadas questões pelo capitão e 
pela presidente do grupo sobre a necessidade de união de todos, sobre acontecimentos pessoais 
de membros do grupo, junto à ênfase em estarem preparados para “o dia de batalha que está por 
vir”, dentre outras questões que condizem ao momento. O que é evidente é este círculo formado 
para se pedir auxílio e proteção. Após rezarem um pai nosso e uma ave Maria, começam a 
cantiga pedindo licença aos antigos capitães, já de posse dos instrumentos, caixa, reco-reco, 
pandeiro (este grupo mesmo sendo Moçambique e Catupê não utiliza patangome). “Dá licença 
dá licença da licença capitão ohh dá licença (2x)”, iniciada pelo capitão e repetida 
posteriormente por todos em coro, seguida do pedido de proteção, no caso do grupo 
acompanhado, à falecida mãe da presidente e atual festeira do bairro “Ô sá Rainha chega na 
janela (2x) Venha ver Marujo que lá vai pra guerra (2X)” remetendo à proteção da antiga festeira 
do bairro para o dia que se inicia. 

Feita esta colocação entre os dias da Festa do Rosário em que os ternos executam suas 
ações e os momentos que não são relativos à festa do rosário, pretende-se enfatizar que alguns 
preceitos são seguidos em ambos os casos. Tanto algumas privações como a de sexo, por 
exemplo, por parte dos membros, no dia anterior, quanto a preparações de banhos com ervas, 
estas, plantadas nos próprios quintais, tomados pela manhã para “fechar o corpo”, rezas para 
prepararem suas guias (colares de proteção), utilizadas nos dias do festejo. Feitas com “contos de 
lágrima” ou “lágrima de nossa senhora”, outras feitas com “olho-de-boi” (“semente que espanta 
mau olhado”), junto à colares de miçangas com cores características das entidades a que 
pretendem se remeter, como várias outras sementes utilizadas nos colares como proteção.615 

                                            
615 Quando estas Guias arrebentam durante o festejo, é tomado como se tivesse funcionado. Pois se o colar 

arrebentara é porque “algo de ruim viria” para o seu portador, e a mesma o protegeu. Quando a festa tá “carregada” 
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Todas dependuradas em seus respectivos altares, com imagens de santos católicos que apresenta 
muitas vezes, seu “análogo” nas religiões africanas, ou até mesmo a imagem de algumas 
entidades. “Altares residenciais”, locais em que “apenas eles põe a mão”. Escorado próximo a 
um destes altares é que verifiquei a presença do bastão do capitão de Moçambique. O enfatizado 
por mim é que estes procedimentos constituem atos mais individualizados, quer dizer, o próprio 
congadeiro o executa independente ao grupo, mas devido a sua participação em um Terno, vai a 
cruzeiros pela madrugada, ascende velas para as almas ou então na porta de cemitérios, outros 
vão à igreja na sexta-feira para providenciar água benta ou “tocos” de velas que foram 
queimadas nos altares das igrejas, teriam estas grande poder quando ascendidas para as almas em 
cruzeiros. Cada qual efetua algumas ações visando ao dia do festejo em nome da proteção ao 
grupo e de si próprio. 

Seguindo alguns preceitos tidos por tradicionais, como a utilização de plantas ou raízes 
para chás, banhos ou misturados com água-ardente para se tomar antes e durante o festejo, 
permitira aos congadeiros estarem preparados para a “saída do Terno”. Assim, o momento ritual 
que se iniciaria no dia, com a retirada da bandeira, estende-se á momentos anteriores, desde a ida 
à igreja ou a terreiros para pedir proteção à preparação das guias (colares e utensílios de 
proteção) como também a abstinência de álcool por parte de alguns capitães em dias anteriores, e 
até mesmo a ida em cruzeiros. Todos estes procedimentos compreendidos como parte do rito a 
ser realizado no dia em que o terno “sai com sua bandeira”. Assim como os momentos de vigília 
após o dia do festejo. 

Por isso enfatizo que os vínculos entre os Ternos seriam estabelecidos segundo a 
observação dos mesmos do que chamarei de “procedimentos tradicionais” necessários à 
execução do contexto ritualizado no decorrer da festa do Rosário. A observação por parte dos 
congadeiros é se determinado grupo “tem os fundamentos da coisa”. Se os procedimentos 
convencionalizados pela tradição, adotados por um grupo forem “perceptíveis” a outros ternos, 
seja quando referente à mesma “linha” ou não, este pode “dispertar o interesse” de outro grupo 
(voltarei a este ponto). O que digo como “percepção a outros grupos” é tomado por estes a partir 
dos elementos que caracterizei como saudação à bandeira, ida ao mastro, dentre outros, nestes 
feitos, se perceberia se o Terno estaria firme.  

Por exemplo, cantigas e atitudes que venham a se referir à intenção do grupo e a sua 
denominação, como no caso da Marujada, Moçambique, Catupê, Vilão, dentre outros. Não quero 
dizer com isso que grupos de Catupé só tenham interesse em ter laços com outros Catupés. Cada 
qual com suas especificidades deveriam cumprir obrigações convencionalizadas para 
permanecerem e executarem o rito de forma eficaz, isto é, o que é tido como valorativo. 

Um grupo para que possa posterior ao rito, ser percebido como produtor de infortúnio por 
outro terno com que esteve em relação, pode ser, para este, motivo para considerá-lo. De maneira 
que quando de um próximo encontro, será necessário adotar não só procedimentos 
convencionalizados para a proteção, mas a partir destas convencionalizações atuar e proceder de 
forma que consiga anular os resultados que este poderia lhe causar.  Resultados que seriam 
observados em momentos posteriores ao dia da festividade. 

 

Das relações como descrições 
                                                                                                                                             
as guias de muitos congadeiros arrebentam. Às vezes se pára com a intenção de imendá-las, outras se guarda para 
futuros reparos e ainda a ocasiões em que as deixam “acabar de arrebentar para que se desfaça mesmo”.  
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É com ênfases nestes procedimentos rituais que se iniciam antes do festejo perpassando 
todo o contexto festivo e ainda acompanhando seus desdobramentos em momento posterior, é 
que percebemos a participação de um grupo de oficina de maracatu apresentando nas Festas do 
Rosário. Os mesmos utilizando-se de instrumentos, adereços, “modos de tocar” e toques 
específicos do maracatu, são convidados, pelo bairro que não tem um grupo de congada, a 
participarem do festejo do rosário em um bairro de SJDR. Estes promovem apresentações com 
apoio de um projeto de extensão universitário, almejando o resgate das tradições afro do referido 
bairro. O grupo formado a partir de uma “oficina de maracatu” ao entrar em contato com ternos 
de congada teria sido constantemente avisado que para se participar da festa, seria necessário 
proteções que nem mesmo um pai de santo poderia conferir. Esta deveria advir de conhecimentos 
tradicionais sobre a festa e respeito aos mesmos. O que permitiria ao grupo percussivo “se 
fecharem” ou firmarem seu grupo quando da participação nas festividades. 

O grupo de maracatu teria por intuito apenas promover apresentações, ou seja, não 
participar do contexto ritual do festejo. Ainda assim chegaram a prosseguir carregando andores, 
dentre outras funções no momento festivo. Um capitão de congada avisara aos membros deste 
grupo que estes iriam “rachar”, ou separar. Pois nesta festa do bairro do São Gerldo teria “muito 
capitão de olho neles”, enciumados com fato de terem um pouco mais de destaque na festa. Fato 
é que após cinco meses o grupo terminara, dando origem a dois outros. Um continuara a tocar 
nas festas do Rosário o outro se manteria apenas enquanto oficina percussiva. A ênfase de alguns 
congadeiros é que este grupo de maracatu estaria no festejo apenas para fazer “apresentações” e 
não “estariam no rosário”, seguindo os preceitos da festa. 

Este grupo que mantivera sua participação, fora fortemente influenciado por grupos 
locais de candomblé, com membros tornando-se filhos de santo, mas não seguindo ou 
participando de momentos do congado como a adoração aos mastros, encontro de bandeiras, uma 
vez que não possuíam bandeira. O grupo se restringia a chegar a determinado momento no 
festejo, apresentar, e posteriormente à coroação dos reis congo ( com o pai de santo destes 
também sendo coroado), e após terem buscado os andores em distintos locais do bairro, iam 
embora, não ficando para procissão etc. Não louvando mastros em momento inicial, não pedindo 
licença seja a capitães ou a festeiras em momentos específicos, considerado pelos congadeiros 
como alguns preceitos para se “estar no rosário”,  os membros do grupo percussivo 
denominavam por “fazer um baque”. Assim, fitas coloridas, indumentárias utilizadas por estes 
grupos últimos não visavam à mesma “intenção dos utensílios produzidos” pelos congadeiros 
para os dias da festa. Estariam restritos a meu ver a um padrão mais estetizado. 

Deste contraste é que fora iniciado as pesquisas de campo, remetendo-nos ao que seria 
esta tentativa de resgate da cultura afro em um bairro de periferia, a partir da experiência de 
estudantes universitários com o “Maracatu de Recife”, ministrando oficinas de percussão na 
cidade e posteriormente participando de alguns encontros de congada. Este momento inicial de 
como entendiam diferentemente o que faziam fora o momento que os congadeiros começaram a 
me elaborar o que seria necessário para se estar “firme no rosário”. 

O conhecimento da tradição do festejo e da utilização de cuidados antes e posterior à 
festa, que também fazem parte dos procedimentos rituais, seriam ainda respaldados por 
iniciativas inventivas por parte dos congadeiros, utilizando da convencionalização dos saberes 
tradicionais para produzir, nos momentos de ambigüidade ritual procedimentos que permitam 
sua ação efetiva no contexto da festa. Estes procedimentos são possíveis devido à rede 
estabelecida com outros grupos e dos constantes encontros onde são ao mesmo tempo testados e 
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inventados seus saberes. 
 

Conclusão 

Trata-se de enfatizar nestes contextos festivos, o período de ambigüidade não enquanto 
transição entre estados sociais, mas entendê-lo enquanto constituinte e constituído com 
procedimentos convencionais que não culminariam necessariamente em períodos que estariam 
dados a se alcançar pós-rito. Não tomando este fenômeno humano enquanto objeto a ser 
explicado e analisado por um arcabouço teórico, através de uma linguagem distinta ao fenômeno 
observado, o que conduziria a explicação deste último pelo primeiro. Perceber o arcabouço 
teórico e o contexto observado enquanto “detentores de procedimento lógicos distintos”, (não 
como situados hierarquicamente e sim enquanto graus epistemológicos equivalentes) permitiria 
não ter que assumir um viés analítico sobre o fato observado, mas propiciar concepções que 
seriam forjadas na relação entre observador e observado, tomando-as como constructos teóricos. 
Possível quando uma forma de linguagem não intenta a produção de análises objetivas sobre o 
real, mas permita um diálogo com formas de linguagens outras que possibilitariam 
agenciamentos provenientes desta relação. 

Assim tentar-se-ia trazer uma concepção do contexto observado para, relacionalmente a nossas 
concepções teóricas, almejar uma efetiva relação que poderia contribuir em questões filosóficas nossas 
que de outra forma seriam inapreensíveis. Não que o objetivo seja solucionar nossas concepções, mas 
da relação com tipos lógicos distintos e não de sua explicação por uma linguagem diversa, a saber, a 
científica, possibilitando contextos situacionais que ao serem apreendidos, considerassem também sua 
multiplicidade relacional. 
Este a posteriori ao rito, período de transição entre estados (que estados seriam estes?), não 
tomando-os como a priori, poderia permitir que multiplicidades do contexto festivo, onde 
perpassam intensividades que caracterizam o momento ritual não apenas como produtor de um 
social a se alcançar, pela “execução do procedimento ritual”, a exemplo, identidades étnicas, 
produção cultural popular, dentre outras. Permitiria uma apreensão de estados coletivos 
ritualizados, estes, convencionalizados como movimentos sociais ou culturais enquanto 
concepções do social estratificado em regimes de verdade vigentes na teoria social. Indicar 
momentos que estão aquém e além de certas categorizações sobre o fenômeno, o ao menos tomar 
estes contextos festivos ritualizados não como objetos a serem exemplificados por teorias, mas 
constituídos em relação a elas, talvez permita apreendermos algo que nossas categorizações 
explicativas não possibilitem. O ambíguo, o período que estaria para aquém e além das teorias 
pode ser revelador de intensividades que perpassam momentos rituais e que, apesar de poderem 
ser territorializados em categorias como cultura popular, identidade afro, extrapolam os mesmos 
e se refazem até se refazerem novamente, perpassados por intensividades relacionais; 
reterritorializando-se. 
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A anatomia matuta descrita por arnaldo tavares de melo 
 
Berta Lúcia Pinheiro Klüppel (UFPB)616, 
 
 
As noções de Anatomia Humana entre os rurícolas são rudimentares e, via de regra, 
comparativas com a dos animais, notadamente com a dos bovídeos, pela prática do 
esquartejamento e corte nos açougues ou “talho de carne verde” para a vendagem e consumo. 
Pode-se afirmar o mesmo para a “criação” em geral: bode, cabrito, carneiro (ovelha) etc. 
 O corpo humano é dividido em partes: 1)- Cabeça; 2)- Pescoço; 3)- Corpo, 
compreendendo a “caixa-dos-peito” e a “barriga”; 4)- As partes ; 5)- Braços e, 6)- Pernas. 
 I)- CABEÇA: - Parte superior do “corpo todo” onde se localiza o “juízo” que é 
decorrente dos “miolo” (encéfalo, sistema nervoso central, cérebro). A cabeça tem, por fora, as 
seguintes divisões: 
1)- Cara ou face, também chamada de “fachada” e rosto. Na cara estão localizados os ôio 
(olhos), a boca, a venta (nariz) com seus “buracos” (narinas), a testa, as fonte (fronte, região 
temporal D e E), as maçã (região malar) do rosto, as pestanas (cílios), as sobrancêia ou 
subrancêia (sobrancelhas) e os “quêxo”. A face propriamente dita se chama de bochecha; a 
arcada ou dorso nasal (dorso do nariz), é chamada de “pau-da-venta”; Os ângulos orbitários 
internos e externos, de “canto-dos-ôio”. Os olhos compreendem: -a)- o branco-do-ôio 
(esclerótica, conjuntiva opaca), o carôço-do-ôio (conjuntiva transparente com o diafragma íris) e 
a menina-dos-ôio (pupila). A boca (órgão mítico e da alimentação) se compõe dos seguintes 
elementos: -a)- Beiço (lábios); b)- Canto-da-boca (comissura angular D e E); rasgo-da-boca 
(comissura labial representada pelos lábios fechados) e rego-do-beiço-de-cima (sulco 
nasolabial); c)- Zingiva ou gingiva (gengivas); d)- Os dentes (arcada dentária) que formam, 
notadamente os do maxilar inferior, a queixada (por analogia com a queixada de burro) e que, na 
primeira infância tomam o nome  de dente-de-leite (no período de lactância). Não há designação 
para os dentes do adulto, isto é, para a dentição definitiva, salvo exceção do “dente-de-sizo” ou 
“dentiquêro”, que é o dente que caracteriza a idade adulta, ou o último que aflora dos maxilares, 
entre os 17 e 21 anos, mais ou menos. No buraco-da-boca (cavum buccalis) ainda se encontram: 
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-a)- A língua, b) O céu-da-boca (abóbada palatina, palato-duro e mole); c)- As bochecha (face 
lateral-interna da mucosa bucal que reveste, portanto, o cavum; d)- As amigas ou amidas 
(amídalas, tonsilas) e, por fim, e)- as guéla com a campainha (faringe e laringe com a úvula) que 
constituem o “grugumio” ou gorgomilho ou ainda o “gôto” (glote). 
2)- Couro-cabeludo ou simplesmente couro-da-cabeça que compreende toda área de distribuição 
pilosa da cabeça. 
3)- A abóbada craniana que é chamada de “quengo” (que também é um termo aplicado para 
caracterizar o indivíduo inteligente, sabido, empreendedor, hábil, capaz etc) e que é encimada 
pelo “cucuruto-da-cabeça” que corresponde ao vertex ou vértice craniano ou a porção mais alta 
do crânio. O occípito é o “micóque”. 
4)- As urêia ou ourêia (pavilhões auriculares ou auditivos) com os respectivos ouvido ou ôiça 
(condutores auditivos externos e internos, isto é, o mesmo da audição propriamente dito). 

 
 II)- CAIXA-DOS-PEITOS (ou simplesmente os peito) 
  O tórax, assim chamado, compreende três regiões distintas: 1)- A frente, 2)- Atrás 
e 3)- Os rejeito, ou lado.   
 1)- A frente corresponde à região Anterior da caixa torácica e, nela se encontram os peito 
(na mulher, os seio ou as mama) com os musco-do-peito (grandes e pequenos peitorais, a 
musculatura anterior do tórax enfim); os bico-do-peito (mamilos, para o homem e a mulher) e a 
coroa-dos-peito (aréolas mamárias). 
 A taba-dos-peito corresponde à região esternal ou esterno, a qual termina com a 
“espinhela” ou apêndice xifóide. De cada lado da taba (tábua) ou tauba-dos-peito, se encontra as 
custela (costelas) as quais têm os seus bordos chamados da “ponta-das- costela” ou encontro-das-
costela ou “beira-das-custela”. Quando não sabem identificar o sítio exato, expressam a região 
como “nesse tramém” (de entaramelado, entramelado, confuso etc). 
 2)- Atrás corresponde à parte superior das “costas” ou região dorso-espinhal superior, ou 
região posterior da caixa torácica e compreende: a) As apás (omoplatas ou pás, talvez pelo 
formato da ossatura lembrando uma pá e que serve muitas vezes para que ela se escavem buracos 
ou regos superficiais na terra ou na “flôr-da-terra”) cuja área interescapular superior se chama de 
“encontro” ou “encontro-das-pá” ou “encontro-das-apás”, e, a intermediária e inferior, por ser 
mais ampla ou larga, se denomina de “espinhaço” ou “entre-as-pás” (corresponde, ainda, à 
espinha vertebral). A parte superior, correspondendo ao entrecruzamento da espinha com a linha 
que passa pela parte superior dos omoplatas, chama-se de “cruze” (cruzes, do verbo cruzar). 
 3) – Rejeito (lados, faces laterais da caixa torácica) ou ainda, “lado-das-custela”. A parte 
superior do rejeito se chama, também, vazio. 
 Nota: A região supraesternal é chamada de furquia (fúrcula esternal) ou forquilha e a 
região supraclavicular, correspondendo à fossa se diz vão. Essas partes anatômicas não estão 
situadas nem no tórax nem na região do pescoço. 

 
III)- PESCOÇO: O pescoço é um segmento corpóreo que não apresenta divisões sensíveis na 
concepção da anatomia. Evidencia apenas acidentes. No entanto, podemos dividi-lo nas 
seguintes faces: 
1)- Face anterior: - Gogó ou nó-da-guéla (pomo-de-adão, cartilagem tireóidea), o qual termina na 
furquía (fúrcula esternal). 
2)- Face posterior: - ou Cangóte (de canga-de-boi) ou cogóte que corresponde à nuca 
propriamente dita e que termina numa elevação doce caracterizando a segunda curvatura da 
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coluna vertebral ou a primeira da coluna dorsal, chamada pelo matuto de tôitiço, o que vale dizer 
cachaço, nuca, a touta. 

 
IV)- BARRIGA: O conceito de barriga é o da porção anterior do abdome e só ela é que se chama 
de “bucho”. A porção posterior corresponde, apenas aos “rim”. A região pélvica se denomina 
“cadeira” e fica situada apenas na região posterior abdominal. A porção baixa do abdome se 
denomina “pé-da-barriga” e, nesta, está localizada a “bixiga” (bexiga urinaria, ou bexiga). Este é 
o limite natural com as partes pudendas. Para o matuto, esta parte não pertence ao tronco ou ao 
“corpo”; deve ser separada porque é a “parte fina” do homem e da mulher. Na porção anterior e 
no meio da barriga encontramos o “imbígo” (corruptela de umbigo, região umbilical) e os “lado” 
ou “parte-móle-da-barriga” que correspondem às fossas ilíacas D e E, e aos hipocôndrios D e E. 
O epigastro se denomina “boca-do-estambo”. O limite entre a “caixa-dos-peito” e a “barriga” é a 
cintura. Os limites que separam o “corpo” dos membros inferiores ou pernas são as “viría” 
(virilhas, sulcos, ínguino-crurais) ou “raiz-das-côxa”. 

 
V)- AS PARTE  
 Sinonímia matuta: - Vergonhas. No sentido geral M e F. 
 Nomenclatura médica: Genitália masculina e feminina. 
 A nomenclatura sinonímica matuta ou popular é vastíssima. Os termos pornofônicos ou 
as pornografias relativas ao sexo jamais são empregados quando o doente se apresenta ao médico 
para consultá-lo. Os nomes genéricos usados, em geral, pela massa rurícola são os seguintes: 
partes, vergonhas, entre-perna, possuído (a), perseguida, cacete, natureza-do-home, natureza-da-
muié. Os dois primeiros são os mais em voga e não expressam sentido pejorativo; pelo contrário, 
ambos, encontram uma expressão modesta que encobre o sentido legítimo dos órgãos sexuais. É 
o pudor inato ao homem do campo nos seus encontros com indivíduos de cultura maior. Nas 
festanças, bebedeiras, nas bancas de bares, nos prostíbulos, já as expressões para caracterizar a 
genitália masculina e feminina ascendem a centenas de formas comparativas, de expressões 
contundentes, ferinas, verdadeiras pornofonias; outras vezes, termos ligeiros, leves, com certo 
pundonor, quase inofensivos à moral ou à falsa moral dos circunstantes. Nesse último grupo, 
aplicados à genitália infantil, temos como sinônimos: - Bimba, lôlinha, lôla, bimbinha (para a 
criança de sexo masculino); neném, coisa ou coisinha (para a criança de sexo feminino), partes e, 
notadamente, “partinhas”.  
  
ESTUDO GERAL DA PARTE PUDENDA masculina e feminina. 
  As partes pudendas do homem e da mulher, chamadas de vergonhas ou partes 
estão situadas na região genital, genito-crural e perineal. Os limites superiores com o abdomem 
são: - o pé-da-barriga e as virias; na porção posterior e inferior, o fim da regada-da-bunda (sulco 
inter-glúteo) e o butico (ânus) ou fió-fó (fiofó). Dos lados, as faces internas das coxas. A porção 
correspondente ao monte de Vênus (Região pubiana) se chama de testa, papo ou monte (com o 
completivo: - da, para o órgão masculino e o feminino). A pilosidade da região se chama de 
“pente”, “pentêios” ou “penteiêira” ou, simplesmente de “pêlos” ou “mata”. 
 
1)-  ORGÃOS GENITAIS MASCULINOS: Pênis. 
 Sinonímia matuta:- Pau, cacête, macaxêra, cipó etc. 
 Órgão de função sexual com flacidez natural e que adquire ereção antes e durante o coito 
e que na concepção matuta, juntamente com os escrotos e bolsas escrotais de tamanho grande é 
que caracterizam a verdadeira concepção da palavra “HOME” (homem), isto é, o individuo é 
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mais homem, valente, corajoso, dinâmico, empreendedor, quanto maior for o tamanho do 
referido órgão e o peso e tamanho das bolsas escrotais. Para a mulher, a concepção é a mesma, 
em relação ao homem ou ao indivíduo que ela escolhe “para o seu homem”, “para ser seu”. 
 A flacidez normal denomina-se “mole, sem palpite”; o membro ereto se diz “duro”, 
tinindo, teso; em estado de semiflacidez, “inchado”, “zarôlho”, “meião”, “tomou-açoite!”... 
 Divisão:- O pênis se divide em:- cabeça (glande), capa ou péia (prepúcio) e o “buraco-do-
mijo” ou “mijadô” (meato urinário). Por onde corre a urina, o caná (canal uretral). 
 O saco-escotral se divide em:- Saco (bolsa-escrotal propriamente dita); cunhão (culhões), 
grãos ou caroços; cordovia (epidídimos, canais testiculares) ou cordão. Na linguagem matuta, 
esta porção da genitália chama-se:- os pissuido, os possuido. 
 
2)-  ORGÃOS GENITAIS FEMININOS:- Vulva, vagina e ovários. 
 Sinonímia matuta (pró-parte):- Partes, perseguida, vergonhas, pertences etc. 
 Vulva:- Bocêta ou bucêta et aut. 
  
 Tamanho: Pesinho-de-cabra: - Vulva pequena demais. 
   Lapa:- Vulva grande demais etc. 
 
 Consistência: Arrochada ou apetada, de esfolar; 
   Folgada ou de fácil penetração; 
   Frouxa ou dilata demais 
  
 Profundidade: Curta ou pequena 
   De bom tamanho ou normal       
  Funda ou de grande profundidade (“Engulideira”) 
  
 Secreção:  Enxuta ou sem secreção 
   Seca, idem 
   Molhada ou com secreção abundante. 
  
 A vulva compreende: os beiço (grandes lábios); as fôia ou folhas (pequenos lábios); o 
pinguélo ou grêlo (clitóris); o buraco-de-mijar (meato) e a “entrada” (ostium) com ou sem 
“cabaço / tampo” (hímen, membrana himenal). Há quem chame o clitóris de “língua-da-vulva”. 
 A vagina não é conhecida senão pelas suas “virtudes”: boa ou má, ruim, que não presta 
etc, e, ainda pelo espasmo raríssimo entre algumas mulheres a que eles chamam de 
“mastigadeira”, ou “que morde”, “bezerro”. 
 Os ovários são praticamente desconhecidos. Conhecem apenas algumas raras funções e, 
entre estas a dos catamênios (boi) mensais (menstruações) e a “falta dos tempo” (amenorréia). 
 O útero, na concepção matuta, é um dos órgãos sexuais, pois nele é que se dá a 
concepção. Chama-no de mãe-do-côipo (mãe-do-corpo), úto, ou último (corruptelas). 
 
VI)- MEMBROS INFERIORES:- (pernas, no sentido lato) 
 As pernas se dividem em:- 1)- Côxa (coxas), juêio (joelhos), perna (pernas), mocotó 
(maléolos, separados das pernas e não fazendo parte anatômica das tíbias!) e pé (pés). 
 COXA:- Raiz-da-coxa (articulação coxofemoral, prega ínguino-crural). Lado-de-dentro 
(face interna) das coxas; Frente das coxa (face anterior), Lado-de-fora (faces laterais) e, Parte-de-
traz das coxas (face posterior); bochecha-da-bunda (bunda) que corresponde aos glúteos (massa 
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glútea); cabêça-de-osso (cabeça do fêmur, grande trocânter) e, musco (músculos) da coxa. O 
fêmur é o chamado osso-da-coxa. 
 
             JUÊIO (joelhos) 
 A rótula é chamada “bolacha-dos juêio”. 
 O juêio, propriamente dito, corresponde à articulação dos joelhos. 
 A articulação também é chamada de junta-dos-juêio. 
 Junta é o termo genérico para todas as articulações. 
  
 PERNA (pernas) 
 Osso-da-perna:- Tíbia e perôneo (sem referência). 
 Canela :- Tíbia. 
 Osso-da-canela:- Crista da tíbia. 
 Batata-das-perna: - Músculos da panturrilha, Gêmeos. 
  
 MOCOTÓ  (articulação tíbio társica) ossos do. 
 Osso-de-dentro: maléolo interno 
 Osso-de-fora:- maléolo externo 
 Junta-dos-pé: - Articulação tíbio-társica p.dita 
  
 PÉ (pés) - O pé apresenta os seguintes acidentes ou regiões:- 
 Peito-do-pé:- Dorso 
 Sola-do-pé:- Planta 
 Cavado:- Abóbada plantar 
 Escavado:- Idem 
 Caicanhá (calcanhar) - região do calcâneo. 
 
 VII)- MEMBROS SUPERIORES (braços e antebraços) –  
 BRAÇO para o matuto. 
 Osso-do-braço: - Úmero, osso umeral. 
 Cutuvêlo: - Cotovelos 
 Ponta do cutuvêlo: - Olecrano 
 Cova-do-cutuvêlo:- Depressões situadas de cada lado da articulação. 
 Junta-do-braço: - Articulação escápulo-umeral. 
 Muque:- Músculos da face anterior do braço (bíceps braquial). 
 Canas-do-braço: Ossos do antebraço (radius et cubitus) 
  
 Munheca:- Região do punho, articulação do punho, articulação do pulso.  
 Pulso no sentido matuto. 
  
 Mão: Como no clássico. 
 Cova-da-mão:- Cavum da mão. Palma da mão. 
 Costa-da-mão:- Dorso da mão 
 Palma-da-mão:- No mesmo sentido. 
 Raiz-dos-dedo:- Articulações falangeanas com os ossos carpo. 
 Junta-dos-dedos:- Articulações dos dedos afora as carpofalangeanas. 
 Ponta-dos-dedo:- Polpa digital da falangeta. 
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 Zunha:- Unhas. 
 Sabugo-das-unhas:- Leito ungueal. 
 Dedo-grande:- Polegar. 
 Dedo-mindinho:- Dedo mínimo (menor). 
  
 Os demais entram na classe do folclore irreverente: fura-bôlo (indicador) ou tira-catota; 
dedo-do-oveiro-da-galinha (médio), dedo-da-amarração (anular) ou do anel. Quase não se usam 
essas expressões, em consultório. 
 
A Histologia  Matuta 
 
  A Histologia Matuta, no seu sentido etimológico, praticamente não existe. Isto 
quer dizer que não há conhecimento das estruturas microscópicas. No entanto, os diversos 
tecidos, sob o ponto de vista macroscópico, são conhecidos sobejamente. Assim, iniciaremos o 
estudo “histológico” pelo TEGUMENTO CUTÂNEO. 
 
TEGUMENTO CUTÂNEO – A pele propriamente dita, isto é, a epiderme, o derma e o 
hipoderme são chamados de COURO no sentido lato. No entanto, há uma distinção sutil que 
revela o conhecimento empírico do matuto no que concerne às camadas da pele, pois a epiderme 
ele denomina de PÉIA, ou o COURO-DE-CIMA, ou o COURO-DE-RIBA e é a parte do Couro 
que “dispéia”, que “laiga” (larga ou se desprende) ou que “se sorta” (despelar, tem o sentido 
matuto de largar a pele e não o de retirar os pêlos e, o de sortear corresponde, mais ou menos, ao 
de epiderme desprendida dos seus planos profundos). O derma, o matuto chama de COURO 
propriamente dito (“arrancar o couro”). Não há noção de hipoderme, a não ser quando é referida 
“a parte debaixo da peia”. O tecido celular subcutâneo, de natureza gordurosa ou adiposa 
(panículo adiposo), é referendado como “as banha” ou “a gordura / a gordura amarela” e, às 
vezes, em sentido comparativo, “a enxúndia” (tecido adiposo dos galináceos, notadamente e 
mais generalizado, para caracterizar o da galinha apenas). 
APONEUROSES:- Denominam-se de “pilíca” ou “pelíca”. Algumas vezes, “péia-das-carne”. 
MÚSCULOS:- Muque, apenas para o conjunto muscular da face anterior do braço (bíceps 
braquial, principalmente). Os demais músculos, quer os de fibra lisa, quer os de fibra estriadas, 
são denominados de “carne”. Distinção final é para o que o matuto chama de “musco”, tal 
como:- “os musco-da-perna” (pantorrilhas) e “os musco-do-braço” (da região do antebraço). Para 
os músculos das coxas, a expressão mais usada é de “as carne-das-coxa”. 
TECIDO ÓSSEO (Ossos): - O tecido osseo é conhecido apenas e simplesmente como osso, 
antepondo-se ao nome da região, assim:- “osso-da-canela, osso-da-perna, cana-do-braço (cúbito 
e rádio) etc. O “tutano” é a medula óssea. 
SANGUE (Tecido sanguíneo):- Sangue no mesmo sentido sem a noção dos elementos figurados 
a não ser sob o ponto de vista patológico:- “sangue-grosso” (susceptível de determinar Conzestão 
ou Congestão), “sangue-ralo” ou “Sangue-qui-nem-água” (para caracterizar o sangue da anemia, 
pobre de hemácias e, em conseqüência, em hemoglobina); “sangue preto” ou “sangue-escuro” 
para individualizar a cor do sangue normal que o matuto julga que “está doente, intoxicado”, e 
que, na realidade corresponde ao sangue venoso, não ventilado, sem ter sofrido o processo da 
hematose ou oxigenação pulmonar, para se transformar em sangue arterial ou vital. 

Os demais tecidos são identificados como elementos de Anatomia, isto é, como os demais 
órgãos, aparelhos e sistemas. Não há diferenciação entre o conceito histológico e o anatômico. 
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As Expressões do Sentir em Estudantes com Estresse após Vivências de 
Relaxamento Induzido.  

 
Maria do Socorro Sousa (UFPB) * 
Filomena Maria Perrella Balestieri **(Universidade Federal de Dourados) 
Berta Lúcia Pinheiro Klüppel (UFPB) *** 

 
 
Introdução 

O ser humano chega ao século XXI sendo considerado de dupla natureza: física e 
mental, visão essa decorrente de um conjunto de concepções da qual o cartesianismo é uma 
representação. Dentro desse contexto, ocorre a fragmentação do homem e do mundo e a natureza 
passa a ser considerada como algo a ser dominado e explorado e o indivíduo tem sua divisão 
acentuada, agora sob a chancela da ciência como mito diretor da modernidade e, portanto uma 
verdade.  

A vida do homem, o seu bem-estar e a sua saúde considerados numa ótica científica de 
parâmetros cartesianos faz com que as problemáticas inerentes ao desenvolvimento das funções 
da vida, sejam entregues quase que exclusivamente à medicina, que está adquirindo 
características de uma técnica “científica” (Rosati, 1997). No entanto, essa visão tem sido 
modificada pela compreensão de que a saúde e a doença são realidades que abarcam um campo 
de estudo multidisciplinar e é permeado pelos conceitos de tempo e espaço.  

Nesse sentido, a psiconeuroimunologia é uma das ciências que, ainda de forma 
incipiente neste século XXI, tenta estabelecer os princípios fisiológicos que fazem a inter-relação 
entre as manifestações da psique e o corpo emocional e físico. As sensações, as emoções, os 
pensamentos induzidos pelas imagens internas, os símbolos e os mitos passam a ser importantes 
não apenas como representação do mundo interior do indivíduo como também de suas patologias 
psicofísicas e de sua capacidade de auto-cura. 

As ciências da saúde separadas das humanidades pela ruptura corpo/alma do modelo 
racionalista, cartesiano, têm tem reagido a partir da década de 60, com um movimento de busca 
do modelo praticado no Oriente que toma como base a totalidade do ser. Esta aproximação deu-
se inicialmente sob a forma de práticas terapêuticas denominadas de alternativas para a visão 
ocidental e posteriormente recebeu o reconhecimento oficial da Organização Mundial de Saúde - 
OMS. Essas Terapias Alternativas/Complementares têm contribuído para que paradigmas 
interiores aparentemente opostos sejam confrontados, contribuindo para que a manifestação de 
sentimentos, emoções e simbolismos restabeleça no indivíduo um equilíbrio em relação aos 
aspectos biopsicossociais. 

                                            
* Médica especialista em Homeopatia e Pediatria, professora Adjunta do Departamento de Fisiologia e 

Patologia - CCS da Universidade Federal da Paraíba, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências das 
Religiões na Linha de Pesquisa Espiritualidade e Saúde da mesma Universidade.  marias.sousa@terra.com.br 

** Doutora em Imunologia, professora do  da Universidade Federal de Dourados e professora do Programa de 
Pós-graduação em Ciências das Religiões na Linha de Pesquisa Espiritualidade e Saúde da mesma Universidade. 
filomenabalestieri@ig.com.br. 

*** Doutora em Patologia Experimental, especialista em Homeopatia, professora Associada do Departamento 
de Fisiologia e Patologia - CCS da Universidade Federal da Paraíba e professora do Programa de Pós-graduação em 
Ciências das Religiões na Linha de Pesquisa Espiritualidade e Saúde da mesma Universidade. bkluppel@ccs.ufpb.br 

 



 877

Desde 1991 o National Center for Complementary and Alternative Medicine 
(NCCAM), dos EEUU, tem sido uma fonte para estudos, informações e publicações de pesquisas 
no campo das Terapias Alternativas/Complementares (Complementary and Alternative Medicine 
- CAM). O NCCAM denomina como Terapias Complementares as práticas usadas em 
associação com as terapias convencionais, enquanto que o termo Terapia Alternativa se refere às 
práticas que substituem as terapias convencionais. Para o NCCAM as terapias de intervenção 
mente/corpo, que focalizam as interações entre o cérebro, a mente, o corpo e o comportamento 
podem afetar diretamente a saúde ao lidar com fatores emocionais, mentais, sociais, espirituais e 
comportamentais (NCCAM, 2004).  

No âmbito da saúde, no mundo contemporâneo, as doenças têm tomado expressões 
significativas decorrentes das novas relações do ser humano com o meio que o circunda. Neste 
contexto, o estresse destaca-se por sua abrangência, fazendo-se presente em todas as idades e 
classes sociais, além de ser fator primário para uma série de patologias ligadas à quebra do 
equilíbrio psiconeuroimunológico, podendo manifestar-se como doenças degenerativas ou 
infecciosas, entre outras. 

O “estresse” é definido como um amplo número de eventos, que compreendem um 
estímulo agressor (estressor), que precipita uma reação no cérebro (percepção do estresse), ativa 
sistemas de fuga ou de defesas no corpo (resposta ao estresse) e desencadeia a produção de 
neurotransmissores e hormônios (Dhabhar, 2002). A identificação dos fatores predisponentes do 
estresse e a melhor compreensão da ampla malha de conexões para sua instalação e manutenção 
têm levado à busca de soluções também nas Terapias Alternativas e Complementares que 
contemplam aspectos e valores distintos do modelo fragmentário da Biomedicina. Relaxamento, 
meditação ativa ou passiva, alimentação equilibrada, atividade física, entre outros são os pilares 
para o tratamento do estresse (Peretto, 2004). 

Segundo Teixeira (2007), na classe médica formada pelos estudantes, residentes e 
médicos, assim como na população mundial em geral, cresce a aceitação e a procura por práticas 
não convencionais em saúde, devido às suas características humanísticas: ampliam o 
entendimento do binômio saúde/doença (interconexão corpo/mente/espírito), favorecem a 
relação médico-paciente e incrementam a resolutividade clínica das doenças crônicas. 

Nas ciências da saúde a presença de aspectos quantitativos e qualitativos tem gerado a 
necessidade de modelos de estudo que contemplem ou possibilitem elos entre o materializado, 
concreto e o latente, abstrato, alvo do sentir. Considerando essa assertiva e os demais aspectos 
anteriormente tratados, o presente trabalho aborda o estresse de estudantes de enfermagem e 
objetiva analisar a expressão de sentimentos e sensações, apresentados em depoimentos destes 
estudantes após vivências de relaxamento induzido. 

 
Metodologia 
 “O método qualitativo é aquele que se aplica ao estudo das representações, das crenças, das 
percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como 
vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (Minayo, 2007, p.57). Com 
esta visão, neste estudo foi utilizado como método geral, o qualitativo-experimental enriquecido 
por análises quantitativas de dados escolhidos de uma amostra de 37 estudantes do curso de 
Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), durante os períodos letivos de 2007 que participaram de vivências de Relaxamento 
Induzido. 
 Os acadêmicos foram avaliados quanto ao estado de estresse, de acordo com o Inventário 
de sintomas de estresse (LIPP, 2002). O teste de Lipp avalia a condição ou não de estresse do 
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indivíduo, classificando-o em cinco das categorias: uma que corresponde à situação sem estresse 
e quatro que correspondem às fases de estresse: alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. 
Cada uma das fases do estresse é caracterizada por uma relação de sintomas físicos e 
psicológicos presentes nas últimas 24 horas; na última semana e no último mês. 

A interpretação dos resultados foi realizada com base na contagem dos sintomas físicos e 
psicológicos assinalados pelos participantes, em cada um dos três grupos de sintomas e analisada 
de acordo com a tabela de “Fases do estresse” do Manual do Inventário de Sintomas de Stress 
para Adultos de Lipp (ISSL) onde constam as porcentagens correspondentes a cada um dos 
escores encontrados. A maior porcentagem obtida indica a fase de estresse em que a pessoa se 
encontra.  
As vivências de relaxamento induzido ocorreram entre a 4ª e a 14ª semana de aula de cada 
período letivo, num total de 10 por período. As vivências aconteceram na sala de aula 
semanalmente, após a aula de Fundamentos de Homeopatia, e tiveram a duração de 15 minutos. 
Antes das vivências os estudantes foram orientados para que ficassem da forma que lhes fosse 
mais cômoda em seus assentos. A sala foi mantida com média luminosidade, isto é, as luzes 
apagadas, recebendo apenas a claridade proveniente das janelas. O ambiente foi climatizado 
durante todo o procedimento eliminando o estresse de ruídos externos e modificações de 
temperatura. A indução do relaxamento foi realizada pela própria pesquisadora, que oralmente 
dava os comandos, caminhando na sala para facilitar a escuta dos participantes.   
 A indução restringiu-se a uma seqüência de frases relativas à criação de imagens de si e 
do próprio corpo. Foi pedido inicialmente para os participantes que fechassem os olhos e 
observassem a própria respiração, sem modificá-la. Em seguida, a partir dos pés, foram dados 
comandos para imaginação das partes do corpo relaxadas, a exemplo: “imagine e visualize seus 
pés relaxados, imagine e visualize seus músculos das costas relaxados”. À medida que a vivência 
prosseguia os comandos para o relaxamento das partes foram sendo associados a estímulos para 
inspirar e expirar de forma mais profunda, relaxando no fim da expiração. Os últimos 5 minutos 
foram dedicados ao estímulo de uma visualização de si mesmo de forma serena, tranqüila e 
relaxada podendo imaginar-se em ambiente que lhes fosse agradável. Após este momento, os 
comandos foram suspensos, estabelecendo-se um silêncio de 2 a 3 minutos, e, finalmente, os 
voluntários foram convidados a focar a percepção em relação aos aspectos do próprio corpo 
físico na sala, a se movimentar, a abrir os olhos lentamente, espreguiçar-se e/ou emitir bocejos 
ou sons. Ao término da vivência os participantes foram estimulados a relatar por escrito sua 
experiência.  

Tomando como base o referencial teórico metodológico apresentado por Minayo (2007), 
os depoimentos dos estudantes foram analisados através de uma Análise de Conteúdo dentro da 
modalidade de Análise Temática, considerando o Relaxamento Induzido como tema focal. 
 
Resultados e discussão: 
 A amostra foi composta por 37 estudantes do segundo período do curso de enfermagem, 
sendo 35 (95%) do sexo feminino e dois (5%) do sexo masculino. As idades variaram de 17 a 22 
anos e todos se declararam solteiros. 

A caracterização do estado de estresse dos estudantes mostrou que no início do período 
letivo 25 estudantes (67%) estavam com estresse, enquanto que 12 deles (33%) estavam sem 
estresse. Dos estudantes com estresse, dois (5%) encontravam-se na fase de Alerta, vinte (54%) 
na fase de Resistência e três (8%) na fase de Quase Exaustão. 

 No final do período vinte e seis (70%) estavam com estresse e onze (30%) estavam sem 
estresse. Destes, apenas um (2,5%) encontrava-se na fase de Alerta, vinte e dois (59%) na fase de 



 879

Resistência, dois (5%) na fase de Quase de Exaustão e um estudante (2,5%) foi classificado na 
fase de Exaustão. 

Os sintomas físicos mais assinalados para todas as fases do estresse foram: boca seca, nó 
no estômago e tensão muscular nas últimas 24 horas; sensação de desgaste físico constante e 
mudança de apetite na última semana e insônia no último mês.  
Com relação aos sintomas psicológicos os estudantes pertencentes à fase de alerta e de 
resistência citaram com mais freqüência o entusiasmo súbito e a vontade súbita de iniciar novos 
projetos como sintomas das últimas 24 horas; a irritabilidade excessiva e a sensibilidade emotiva 
excessiva, como sintomas da última semana. Como sintomas no último mês foram citados: 
hipersensibilidade emotiva, sensações diárias de angústia, ansiedade e medo, cansaço constante e 
excessivo e vontade de fugir de tudo. Os estudantes da fase de quase exaustão e exaustão 
referiram poucos sintomas psicológicos nas últimas 24 horas; no entanto referente à última 
semana citaram: dúvida quanto a si próprio, pensar constantemente em um só assunto e 
irritabilidade excessiva. Como sintomas presentes no último mês repetiram os citados pelos 
estudantes das fases de alerta e resistência. 
 A análise de conteúdo, enquanto técnica de tratamento de dados desenvolve-se no mesmo 
caminho das metodologias quantitativas, uma vez que busca a interpretação cifrada do material 
de caráter qualitativo (Minayo, 2007). “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os 
núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem 
algo para o objeto analisado” (Idem, p.316). 
Dos 37 sujeitos que participaram do Relaxamento Induzido, 34 fizeram relatos após as vivências, 
compondo 180 unidades de falas, que evidenciaram três núcleos de sentidos: Relaxaram 
(relaxamento completo), Relaxaram em parte (relaxamento parcial), Não relaxaram (não 
conseguiram relaxar). A tabela 1 apresenta as freqüências absoluta e relativa dos núcleos e 
sentido encontrados.  
Cada núcleo de sentido trouxe diferentes percepções ou unidades de sentido, a partir das 
unidades de falas apresentadas. Para o núcleo de sentido Relaxaram considerado como ação 
positiva foram quatro as unidades de sentido encontradas: no corpo físico, na 
mente/pensamentos, nas sensações e no aprendizado. Para os núcleos Relaxaram em parte e o 
Não relaxaram, identificados como ação negativa foram apontados três unidades de sentido: 
contexto acadêmico e estresse, problemas pessoais e saúde e condições do ambiente.   
  
Tabela 1 - Freqüência absoluta e relativa dos núcleos de sentidos encontrados nos relatos 
 
NÚCLEOS DE SENTIDO  FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM % 

 n % 
Relaxaram 121 67 % 
Relaxaram em parte 44 24 % 
Não relaxaram 15 9 % 
Total 180 100 % 
Fonte: Relatos – 2007  
 
1. O Relaxamento Induzido, enquanto Terapia Complementar tem ação sobre o estresse em 
estudantes.  
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O estudo do efeito das intervenções corpo-mente, nas quais são incluídos o Relaxamento, 
a Yoga e a Espiritualidade, têm demonstrado que estas reduzem o estresse e causam bem estar 
(Goldrosen and Straus, 2004 apud Balestieri and Klüppel, 2007). Além disso, as Terapias 
Complementares são escolhidas por proporcionarem uma visão mais holística de saúde e 
experiências que modificam a visão do mundo, contribuindo para o crescimento psicológico 
pessoal (Astin, 1998 apud Balestieri and Klüppel, 2007). 

No estudo de avaliação do Estresse em estudantes de enfermagem na UFPB, o 
Relaxamento Induzido teve ação sobre diferentes níveis de percepção conforme constatamos nas 
unidades de fala.  Além desses resultados, outros não apresentados aqui que envolveram a 
Bioeletrografia sugerem que o relaxamento induzido associado ao relato da experiência da 
vivência possa ter atuado sobre aspectos do estresse. De acordo com os dados colhidos, as 
percepções identificadas se apresentaram: no corpo físico, na mente/pensamentos, nas sensações 
e no aprendizado. 
 
1.1. No corpo físico  
 
Encontramos citações (unidades de fala) como: descanso do corpo físico, relaxamento dos 
músculos do corpo, desaparecimento de dores, revitalização, mais disposição, respiração 
diafragmática, normalização da respiração. Foram feitas várias referências ao sono: com ou sem 
sono, dormiu ou acha que dormiu. S 38: “À medida que pensava em uma parte do corpo, essa 
parte do corpo ficava leve, me senti leve, descansada e relaxada. No final, todo meu corpo 
estava descansado”. S 51: “Algumas partes do meu corpo que estavam doloridas ficaram mais 
aliviadas”. “Sensação de equilíbrio, revitalização e disposição. meu corpo se renovou”. S 50: 
“Minha respiração ficou mais voltada ao abdômen (diafragmática) do que ao pulmão”.   
 O ritmo respiratório está intimamente ligado às emoções; quando ficamos estressados, 
esquecemo-nos de respirar, e a respiração curta cria mais tensão para o corpo; o sistema 
respiratório não proporciona oxigênio satisfatoriamente para o organismo afetando o sistema 
orgânico como um todo (Peretto, 2004). Segundo esse mesmo autor, “assumir o controle da 
respiração traz mudanças revolucionárias ao organismo. A mente segue a respiração. O corpo 
segue a mente”. 
 
1.2. Na mente/pensamentos 
Referente à mente e aos pensamentos encontramos citações como: bem-estar mental, diminuição 
do cansaço mental, diminuição da tensão, sensação de cabeça mais leve, raciocínio mais objetivo 
e eficiente, mais esperto e ativo, esquecimento do mundo, esquecimento das obrigações com a 
universidade. S 48: “Senti uma sensação de bem-estar físico e mental”. S 35: “Percebo que 
sempre no final de cada sessão de Relaxamento minha cabeça fica mais leve e assim posso 
desenvolver um raciocínio mais objetivo e eficiente”. S 33: “O relaxamento de hoje me fez 
esquecer o mundo, as muitas obrigações que tenho com a universidade”. 
 Estudando pessoas de equipe de enfermagem em trabalho de UTI, que reconhecem o seu 
trabalho como desgastante e estressante, Pereira (1997) observou que os sujeitos identificaram a 
distração e o relaxamento como relevantes no ambiente profissional, sobretudo como meio de 
comunicação e alívio de tensões.  
 
1.3. Nas sensações 
 Os estudantes relataram vários tipos de sensações: paz, harmonia consigo, tranqüilidade, 
calma, conforto, felicidade, liberdade, leveza, equilíbrio profundo, sensação de estar mais 
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pesada, de flutuação ou de queda, dormência, perda da noção do tempo-espaço, diminuição da 
audição, transe, desligamento do corpo físico ou sensação de que saiu do corpo, entre outras. S 
42: “Consegui relaxar; sensação de plenitude, de paz, de harmonia comigo mesma. Liberdade”.  
S 45: “Sensação de leveza”.  S 01: “Relaxei bastante, perdi a noção do tempo e espaço, me 
transportei para um lugar de uma forma muito real”. S 54: “Sensação muito boa, em alguns 
momentos senti como se saísse de mim, como um transe”.  
 Percebe-se que as sensações iniciam-se no corpo físico, estendendo-se à mente trazendo 
recordações, sentimentos, desejos e outros elementos pertencentes a áreas mais profundas do 
inconsciente, portanto de difícil expressão por palavras. S 41: “Algo de diferente que senti, foi 
alguma coisa subindo em uma das minhas pernas até o joelho e depois sumiu. Foi como se fosse 
uma dormência”. S 33: “Lembrei, como sempre, da minha casa no Ceará, da qual sinto muita 
saudade. Daí senti vontade de chorar, de ir embora, mas não posso, o mundo real não permite”. 
S 45: “Não consigo relaxar direito. “Tive vontade de estar num campo escutando o barulho de 
uma cachoeira, deitada em travesseiro de plumas”.   

Estratégias de enfrentamento saudáveis contribuem para maior freqüência e intensidade 
de estados emocionais positivos, como tranqüilidade, esperança ou bem-estar; e estes 
sentimentos têm ação direta ou indireta na saúde física por facilitar o bom funcionamento do 
sistema imune, além de favorecer o engajamento em comportamentos de saúde e potencializar 
relações interpessoais gratificantes (Kiecolt-Glaser et al., 1992 apud Balestieri and Klüppel, 
2007; Salovey et al., 2000 apud Tróccoli and Murta, 2004). 
Surgiram insights e imagens, além da evocação de elementos da natureza. S 36: “Esse 
relaxamento me faz viajar para o além, não sei explicar”. S 54: “Às vezes aparece como flash 
alguns pensamentos de coisas que me aconteceram, e se vão tão rapidamente quanto chegam”. S 
44: “Foi bom, no início parecia que estava num parque cheio de pássaros cantando, depois tive a 
sensação de estar no mar, boiando”. 
 Em estudo com programa de manejo do estresse que incluía vivências de relaxamento, 
reestruturação cognitiva e outras, foram encontrados, entre os componentes que tiveram alto 
impacto positivo, os insigths sobre si mesmo e a definição de problemas (Reynolds, 1993 apud 
Tróccoli and Murta, 2004). 
 Os relatos dos estudantes corroborados com os estudos anteriores referidos comprovam a 
hipótese de que as Terapias Complementares/Alternativas, a exemplo do Relaxamento Induzido, 
têm ação benéfica sobre o estresse em estudantes, atuando no corpo físico, na mente, nas 
emoções e nos sentimentos. Além disto, neste estudo outras constatações emergiram a partir da 
análise dos depoimentos pós-vivências de Relaxamento Induzido  que foram: as vivências de 
Relaxamento Induzido desenvolvidas dentro do contexto acadêmico resultam em aprendizado da 
técnica e desenvolvem a consciência tanto do corpo físico como de relacionamentos levando a 
um crescimento pessoal. E também que o estresse pode provocar bloqueio parcial ou total sobre 
o relaxamento induzido.    
 
2. As vivências de Relaxamento Induzido desenvolvidas dentro do contexto acadêmico resultam 
em aprendizado 

Os cursos da área de saúde envolvem um conteúdo acadêmico e experiências humanas 
que interagem com os aspectos pessoais de cada estudante. A utilização do Relaxamento 
Induzido permitiu que os estudantes tivessem acesso a uma nova prática terapêutica, ao mesmo 
tempo em que a vivenciaram, trazendo ao nível da percepção, muitas vezes, sintomas ou 
sensações até então desconhecidas. O aprendizado no modelo ocidental dá-se, comumente, em 
função do aspecto racional da mente a exemplo da memória, capacidade de análise, de 
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interpretar, associar, entre outras. O aprendizado por meio de experiências vividas, além dos 
domínios da racionalidade vai usar elementos pertencentes aos órgãos dos sentidos, incluindo aí 
as emoções, e neste contexto esse aprendizado adquire características bem individuais 
considerando-se as vulnerabilidades físicas e psicológicas, particularidades e crenças de cada 
indivíduo. 
Com relação ao aprendizado da técnica encontramos diferentes unidades de fala: S 01: “Senti 
que relaxei totalmente, foi o melhor relaxamento, que tudo vem com uma boa evolução”. S 39: 
“Hoje senti total relaxamento, parece que a cada vez mais eu vou sabendo mais como se relaxa”. 
S 39: “No relaxamento eu tentei o máximo me concentrar, mas alternava momentos de sono. 
Isso se deu porque fui dormir tarde. Mas já estou aprendendo e praticando, aos poucos, o auto-
relaxamento”.  
As unidades de fala relativas à conscientização refletem o desenvolvimento da consciência tanto 
do corpo físico como de relacionamentos levando a um crescimento pessoal. S 09: “Hoje eu 
consegui relaxar plenamente, percebi a importância do relaxamento, tive consciência, enfim, 
que relaxar é preciso”. S 36: “Esse relaxamento está me fazendo sentir bem melhor, até mesmo 
no modo de pensar e de encarar as situações no dia a dia. Estou passando a me observar mais, 
observar meu corpo”. S 33: “Enfim, esse relaxamento está me ajudando muito a mudar um 
pouco o meu comportamento para com as outras pessoas”.  
 Empregando ensaio comportamental, reestruturação cognitiva, vivências de relaxamento, 
entre outras técnicas, em um programa de manejo do estresse ocupacional Tróccoli & Murta 
(2004) identificaram como alvo de satisfação fatores relativos ao contexto terapêutico (satisfação 
quanto ao processo) e fatores relativos ao impacto das sessões sobre o bem-estar dos 
participantes (satisfação quanto ao resultado). Neste último conjunto de fatores foram apontados: 
“sentimentos/sensações agradáveis”, “habilidades para solução de problemas”, “enfrentamento e 
aprendizagem de novos recursos”, “auto-observação” e outros (Idem, Ibidem). 
 
3. Os diversos fatores estressantes podem provocar bloqueio parcial ou total sobre os a prática do 
relaxamento induzido. 

Em estudo sobre estresse emocional, Lipp (2001) refere que, além das causas externas do 
estresse, existem outras pouco discutidas e que correspondem entre outras a desejos e fantasias 
que passam a ser vistos como realidades que cada ser humano muitas vezes tem para consigo 
próprio e para com os outros ao seu redor. Para a autora os efeitos do estresse podem ser 
mediados pelas estratégias de enfrentamento aprendidas desde a infância, mas também pelas 
adquiridas na sua história de vida. Ressalta ainda que há de se considerar que as vulnerabilidades 
psicológicas têm o pensamento como veículo que as leva de um estado latente para o pico de 
estresse.  
 
3.1. Contexto acadêmico e estresse. 
Os resultados nesse estudo sugerem que o estresse pode provocar bloqueio parcial ou total sobre 
a prática do Relaxamento Induzido de acordo com as unidades de fala que focam os seguintes 
aspectos: o contexto acadêmico apresenta-se como uma estrutura que pesa aos acadêmicos, 
gerando sintomatologia de natureza física ou relativa aos sentimentos, sensações e desejos. Estes 
aspectos podem assumir proporções mais acentuadas quando são adicionados os contextos 
pessoais de cada acadêmico: S 10: “Quando estou muito cansada, não consigo relaxar”. S 51: 
“Hoje não consegui relaxar muito, pois estava muito estressada pensando nas várias provas e 
trabalhos, por isso me desconcentrei”.  S 38: “Não me senti tão bem como das outras vezes, mas 
consegui ficar menos tensa. Acredito que isto tenha sido resultado de alguns fatores como: 
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“disputa por um PIVIC”, o que está me deixando muito tensa e a ansiedade de viajar, amanhã, 
para casa. Por estes fatores, creio eu, não consegui me concentrar e relaxar tão intensamente 
como das outras vezes”.  

 
3.2. Problemas pessoais e saúde 
S 09: “Hoje eu não consegui relaxar porque eu estou com muita cólica, estou muito ansiosa”. S 
14: “Hoje fiquei um pouco tensa, porque estou com uma crise de tosse”. S 23: “Hoje não 
consegui relaxar muito. Senti-me agitada. Não sei se é porque estou perto de menstruar, se 
porque eu estou tendo problemas no meu relacionamento. Mas no primeiro relaxamento eu me 
senti muito bem, tranqüila, em paz”.  
 
3.3. Condições do ambiente 
S 57: “A claridade atrapalhou minha concentração”. S 41: “Incômodo”. “Dificuldade para 
relaxar os músculos”. S 55: “Hoje a posição de início me incomodou, e não consegui relaxar as 
costas, porém o resto do corpo fica leve e relaxado. Depois que me arrumei em uma posição 
melhor consegui relaxar mais”. 
 
Conclusões: 

Os achados sugerem que o Relaxamento Induzido tem ação benéfica sobre o estresse, 
atuando sobre o individuo tanto no corpo físico como na mente e nas emoções, podendo ser 
recomendado como coadjuvante para o manejo do estresse. Outro resultado importante diz 
respeito ao aprendizado da técnica que também contribui para o crescimento pessoal. Esse dado 
é bastante interessante em se tratando de estudantes da área de saúde. A pesquisa aponta ainda 
para a complexidade dos fatores estressores, sejam eles interiores ou exteriores ao sujeito em 
questão. 
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Introdução 

As orientações hermenêutico-simbólicas de natureza mitológica (história da mitologia), religiosa 
(história das religiões) ou literária (literatura universal), do mitologema, tema mítico, do labirinto 
fazem dele um complexo simbólico extremamente pregnante do imaginário mítico. Nesta 
comunicação falaremos, num primeiro momento, da bio-bibliografia de Thomas Bernhard; num 
segundo momento trataremos de expor, ainda que brevemente, as ideias principais do romance 
Correcção (Korrektur – 1975), para no terceiro ponto aplicarmos o método mitocrítico, tal como 
ele foi concebido por Gilbert Durand, ao romance referido. 

 
1. Breve Bio-Biblografia de Thomas Bernhard 

Nasceu no dia 9 ou 10 de Fevereiro de 1931 em Heerlen, na Holanda, cidade onde a sua mãe 
trabalhava. Thomas Bernhard, austríaco, é o autor duma autobiografia em cinco volumes (1975-
1982), já a incerteza sobre a data exacta de nascimento dá uma indicação sobre a relação 
problemática entre ficção, falsificação e verdade - estes também sendo presentes como motivos - 
na obra de Bernhard. Em 1935, muda-se com os avós para Seekirchen, perto de Salzburgo. Foi 
educado em dois internatos: um nacional-socialista e o outro católico.  
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Em 1949 ocorreu a morte do avô e no ano seguinte o a da mãe, acontecimentos que se 
encontram referidos na autobiografia como decisivos para o modo de vida e de reflexão do 
futuro autor. 
Na sequência de estudos na Hochschule für Musik und darstellende Kunst em Viena a partir de 
1951 e a tentativa falhada de tornar-se cantor (estudo no Mozarteum em Salzburgo) Bernhard 
vira-se para escrita. Entrou na cena literária com livros de poesia, o primeiro sendo Na Terra e 
no Inferno de 1957. Mas rapidamente ele deixou a poesia em favor da prosa (o seu primeiro 
romance Frost foi publicado em1963) e do género dramático (a primeira peça Uma festa para 
Boris data de 1970). Forjou então o seu estilo literário particular e reconhecível.   
 Depois do internamento, devido a uma tuberculose que deixou sequelas, Bernhard empregou-se 
num jornal de Salzburgo, ao mesmo tempo que começou a escrever. Em 1957 foi publicado o 
seu primeiro livro de poesia, Na Terra e no Inferno, ao qual se seguiram outras colectâneas de 
poemas. O autor aventurou-se também pela prosa e pelo género dramático, sendo o seu primeiro 
romance, Frost, publicado em 1963 e a sua primeira peça, Uma Festa para Boris, estreada em 
1970. Foi um escritor polémico, que não deixou de exprimir opiniões controversas nas suas 
muitas obras, sobretudo no respeitante à sua relação ambígua com a Áustria e os austríacos. Os 
problemas de saúde de Thomas Bernhard levaram-no a procurar repouso em países como Itália, 
Espanha e Portugal. Morreu com apenas 58 anos de idade, no dia 12 de Fevereiro de 1989, na 
sua casa de Gmunden, na Áustria. 

Em língua portuguesa, encontram-se os seguintes livros publicados:  
O Náufrago (Relógio de Água, 1987) 
O Minetti Seguido de no Alvo (Cotovia, 1990) 
A Força do Hábito Seguido de Simplesmente Complicado (Cotovia, 1991) 
Trevas (Hiena, 1993) 
O Sobrinho de Wittgenstein (Assírio & Alvim, 2000) 
Na Terra e no Inferno (Assírio & Alvim, 2001) 
Antigos Mestres (Assírio & Alvim, 2003) 
Extinção (Assírio & Alvim, 2004) 
O Fazedor de Teatro (Assírio & Alvim, 2004) 
Derrubar Árvores – uma irritação (Assírio & Alvim, 2007) 
Correcção (Fim de Século, 2007). 
 

2.  Sobre o romance Correcção  
 
Dentro da obra integral de Thomas Bernhard, Korrektur marca um ponto final passageiro e ao 
mesmo tempo um ponto de viragem. No mesmo ano em que foi publicado Correcção (1975) 
como ultimo grande romance antes da autobiografia, começou também a publicação da 
sequência autobiográfica (1975-1982).  
Uma descrição da acção pode ser curta. Um homem sem nome escreve a partir de papéis do 
espólio sobre um amigo falecido, Roithamer, sobre si-mesmo e sobre a relação que teve e tem 
com este amigo e, sobretudo, com o seu pensamento. Roithamer, filho de gente abastada, passa a 
vida entre a sua terra natal, Altensam na Áustria, e Cambridge, onde ele estudou e ensina. 
Interessa-se pela filosofia e pela ciência e envolve–se no projecto da projecção e construção dum 
cone de habitação pela irmã. (a alusão ao filósofo Wittgenstein é saliente) O projecto do cone é 
integrado numa reflexão escrita sobre a terra natal, que acompanha o projecto, com o título Sobre 
Altensam e tudo o que com Altensam se relaciona, considerando especialmente o cone. 
Roithamer imagina esta casa como ideal e absolutamente correspondente a irmã – e a si-mesmo. 
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Antes da conclusão da obra a irmã morre. Roithamer conclui o cone, deixa-o ao abandono e 
suicida-se. 
O texto representa em relação a Roithamer e o projecto do cone numa retrospectiva. 
Formalmente um texto dividido em duas partes sem nenhum parágrafo de 263 páginas, o livro 
divide-se ao mesmo tempo em duas partes. Na primeira parte o autor fictício do texto Correcção 
aproxima-se do espólio, a segunda parte representa a apresentação do, respectivamente, dos 
textos de Roithamer pelo autor fictício. Não há citações strictu sensu do texto de Roithamer. A 
apresentação é sem excepção em discurso indirecto: “disse Roithamer”. O texto do livro, que 
lemos representa relato e documentação da leitura do leitor do espólio. O texto de Roithamer 
sobre Altensam, tudo e o cone - segundo este leitor - apresenta-se sob forma duma sequência de 
correcções dum primeiro texto de centenas de páginas, o volume de cada correcção sempre 
diminuindo. Esta sequência é essencialmente infinita, o fim dentro da narração sendo provocado 
e relacionado com a morte do seu autor.  
Em Correcção encontramos um universo fechado, cheio de contradições internas mas 
estilisticamente homogéneo. Já nas primeiras obras narrativas de Bernhard não há diferenciação 
estilística entre a apresentação das várias personagens. Agora a semelhança de narrador e 
protagonista encontra-se também destacada ao nível da narração. O texto Correcção apresenta-se 
assim como um género de grande monólogo. Tudo, a que se refere a narração, incluindo as 
inúmeras afirmações categóricas no texto (uma das macas estilísticas da escrita de Thomas 
Bernhard) é arrastado pelo fluxo duma narração, que transforma as contradições narrativas do 
texto num caminho linguístico que avança sob forma de meandro a procura duma verdade que 
não se encontra. 
 
3. O Estudo Mitocrítico de Correcção de Thomas Bernhard 
a. Dédalo: um novo Prometeu? 
Dédalo (personifica o trabalho e a indústria engenhosa) é ateniense de descendência real pelo 
lado materno - Alcipe neta de Cecropes - e pelo seu pai Metião (o homem da métis/o trabalhador 
cujas mãos são hábeis) ou Eupalamos (habilidade manual) descendentes de Ericteu, o que o torna 
primo de Teseu. Em Atenas, Dédalo é sobretudo considerado como o precursor dos escultores 
(as xoana: estátuas esculpidas em madeira ou revestidas de metal cuja principal característica era 
o movimento de tal forma que pareciam vivas), e como um inventor talentoso (a cola, a broca, o 
fio de prumo, etc, Pottier, 1892: 7-8). Ciumento e invejoso do seu sobrinho Talos, possuidor 
duma métis (inteligência prática) muito apurada e que terá inventado a serra, empurra-o do alto 
da Acrópole, sendo condenado ao exílio pelo Areópago. Enfim, o resto da sua vida já por nós 
anteriormente foi relatado: refugiado em Creta na corte do rei Minos e fugitivo para a corte do 
rei Cocalos em Camicos (hoje Agrigento) na Sicília.  
Todavia, importa sublinhar as várias facetas da métis de Dédalo: em Atenas aparece como 
escultor renomado, relacionando-se nesta qualidade com Atenas e com Hefaísto, e inventor; em 
Creta afirma-se como arquitecto do labirinto e como inventor da vaca em madeira revestida de 
couro, do fio de Ariadne, e das asas que lhe permitem escapar de Creta levando consigo o seu 
filho Ícaro. Podemos pois dizer, com Frontisi-Ducroux, que Dédalo representa o protótipo de 
artista e de artesão (nomeadamente da técnica de ourivesaria), criador das primeiras imagens 
divinas, inventor de instrumentos técnicos indispensáveis quer à escultura, quer à construção, 
arquitecto e engenheiro reputado (2000: 18): 

 
Dédalo não é um herói de um grande mito cosmológico, ele é somente 
o centro dum conjunto lendário múltiplo com componentes míticas. 
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Pelo seu nome, ele está ligado às imagens de fabrico artesanal e 
artística. É um inventor fértil em recursos, um criador que coloca o 
prazer de imaginar e de construir à frente da preocupação moral 
(Peyronie, 1988: 421). 

 
Dédalo aparece assim como uma personagem mítica, visto que a sua história, situando-se no 
“Tempo dos homens” (P. Vidal-Naquet), não cabendo dentro da categoria mítica no sentido 
restrito que damos a Prometeu, por mais que as suas invenções de artesão talentoso fossem 
importantes aos olhos dos atenienses da época (Frontisi-Ducroux, 2000: 23). O mito de 
Prometeu, ao contrário da história lendária de Dédalo, representa um passo decisivo para a 
afirmação e o reconhecimento da cultura humana contra os deuses: a dádiva do fogo, por parte 
de Prometeu, aos homens simboliza o progresso e, por conseguinte, Prometeu afirma-se como 
civilizador: “E dele [refere-se ao fogo flamejante] eles [os homens] aprenderão artes sem 
número. […] a semente do fogo furtada por mim [Prometeu], revelou-se para os homens um 
mestre de todos as artes, um tesouro sem preço” (Eschyle, 1949: V. 254, V. 109-110). Neste 
contexto, é um mito tanto antropogónico como de “origem” projectado in illo tempore (Mircea 
Eliade), ou seja, inscrito num “Tempo dos deuses” (P. Vidal Naquet) que é sempre um originário 
ou primordial. Numa palavra, é um mito fundador da cultura humana (Müller, 2003: 31ff., 73ff., 
110ff.). 
 Se a relação entre Dédalo e Prometeu não se faz por ambos serem figuras míticas da 
mesma ordem de grandeza mítica, ela faz-se, contudo, através de um tema nevrálgico que é 
comum a ambas, a saber: a técnica. A este respeito, ouçamos a voz avisada de Françoise 
Frontisi-Ducroux que na sua monografia dedicada a Dédalo, enquanto artesão da Grécia antiga, 
diz o seguinte: 

 
A pluralidade das divindades técnicas – Atenas, Hefaístos, Prometeu – 
e os heróis provido do título de ‘primeiro inventor’ – Dédalo, 
Palamedes, Epeios – revela sobre o plano religioso uma verdadeira 
sacralização da função técnica. A um outro nível de pensamento, o 
interesse pela tecnologia é manifesto em toda a Antiguidade, assim 
que a consciência do papel representado pelo desenvolvimento técnico 
no progresso cultural da humanidade (2000: 24). 
 

 É então pelo lado da técnica que Dédalo se aparenta a Prometeu cujo nome indica 
reflexão, sabedoria e previdência. Contudo, podemos salientar que Dédalo, em traços gerais, 
encarna a filosofia subjacente ao mito de Prometeu que, segundo Gilbert Durand, define sempre 
“uma ideologia racionalista, humanista, progressista, cientista e, por vezes, socialista” (1998: 
101; Eschyle, Prométhée enchaîné, V. 254, V. 441-505; Hésiode, Théogonie, V. 507-616, Les 
Travaux et les jours, V. 42-105; Séchan, 1951; Trousson, 1976; Trousson, 1988: 1187-1200). A 
razão do afirmado deve-se que Dédalo, à semelhança de Prometeu, exprime a fé no homem (o 
homem ao lado dos Titãs) contra a fé nos deuses (Zeus do lado dos Olímpicos). Esta fé 
compreende dois elementos: o luciferiano (luz-razão-ciência) e o demiúrgico (a técnica como 
instrumento de transformação das condições da existência humana). São pois estes dois 
elementos que nos parecem caracterizar o Prometeu de Ésquilo que “celebra o progresso e a 
grandeza do homem num Prometeu iniciador da civilização, das artes e das técnicas” (Trousson, 
1988: 1189). 
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São pois estes elementos, o luciferiano e o demiúrgico, que, ainda com diferenças ao nível 
dos fins, aparenta Dédalo a Prometeu. A traição de Dédalo ao seu protector Minos de Creta é do 
tipo tecnocrático e hábil, e neste sentido assemelha-se à desobediência ou à transgressão de 
Prometeu que é da mesma natureza, todavia as finalidades, como sabemos, são manifestamente 
diversas: um transgrediu a ordem social para servir Parsífae-Ariadne-Teseu, outro transgrediu a 
ordem natural para servir a humanidade. Prometeu, devido ao seu nobre objectivo, assume-se 
como um benfeitor da humanidade, daí ele ser social ainda que solitário, Dédalo, ainda que 
solitário, serve apenas os seus interesses pessoais que podem, em determinados momentos, 
coincidir com os interesses de actores que, por circunstâncias diversas, lhe estão próximos: 
Talos, Minos, Parsífae, Ariadne, Teseu, Ícaro e Cocalos. 

Sob o ponto de vista das relações existentes entre Prometeu e Dédalo, Frontisi-Ducroux 
chama ainda a atenção para duas conexões que poderão ser evidenciadas:  

1º Conexão: a assistência “técnica”, em forma de conselhos e da entrega dum instrumento 
salvífico, que Dédalo presta a Teseu em ordem a este aceder ao poder, é da mesma ordem de 
intervenção daquela que Prometeu realizou junto de Zeus a fim de este vencer os Titãs:  
Num e noutro caso, a ajuda aparece sob uma forma pouco concreta. Para Prometeu, as 
modalidades do socorro que ele leva a Zeus não são indicadas. Sabe-se somente que se trata de 
uma astúcia, o dolos [ou Dolus] que oferece somente a vitória na recusa da violência e da força. 
Quanto a Dédalo, o expediente do fio de Ariadne constitui mais uma astúcia do que uma 
invenção técnica. A solução que ele oferece a Teseu testemunha mais da sua engenhosidade do 
que da habilidade manual, à qual ele recorrerá para se evadir do labirinto, fabricando, para esse 
feito, asas. Ele é aqui, como Prometeu, conselheiro em astúcias mais do que inventor (2000: 
183). 

 
2ª Conexão: Dédalo, à semelhança de Prometeu, tem um segredo relativo à procriação dum 

filho que pode colocar em perigo o poder temporal ou divino do seu pai: 
Possuidor da chave do esconderijo do filho ignominioso de Parsífae, 
mestre, em suma, da sua vida e da sua morte, Dédalo parece ocupar 
uma posição similar à de Prometeu, também ele detentor de um 
segredo que risca de custar a Zeus o seu trono e o seu poder [Eschyle, 
1949: V. 166-177]. Segredo que, nos dois casos, diz respeito à 
procriação de um filho perigoso para o seu pai. E o artesão, 
divulgando este segredo, desvendando o esconderijo de Teseu, 
provoca o declínio do poder de Minos. Porque o desaparecimento do 
monstro lança o soberano numa longa busca no final da qual ele 
encontrará, e Dédalo, a morte (2000: 183). 

 
Do exposto, podermos pois dizer que Dédalo, ainda que não seja um mito como Prometeu, 

mas sim uma figura mítica situada num conjunto de tradições lendárias recupera, como vimos 
atrás, alguns dos traços emblemáticos do Titã previdente. Neste sentido, e seguindo o estudo de 
Gilbert Durand, onde analisa como é que funciona o aparelho do mito, poderemos salientar o 
seguinte: ainda que Dédalo retome alguns dos mitemas e mitologemas que constituem o Mito de 
Prometeu, ele não deixa de sofrer, por um lado, uma derivação por amplificação (modificação do 
consensos maioritário dos mitemas), e, por outro, uma derivação por esquematização ou 
empobrecimento (mitemas que desaparecem pura e simplesmente), correlativamente ao 
fenómeno da derivação coloca-se o problema do desgaste por excesso de conotação com 
abandono ou perca do nome próprio ou de atributos específicos (1998: 96-116). Expliquemo-
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nos, ainda que os mitologemas da “desobediência hábil”, das “punições” e da “liberdade” 
caracterizem a história lendária de Dédalo, eles aparecem ora sob o efeito da derivação, ora sob o 
feito do desgaste, quanto aos mitologemas “a natureza titanesca” (o dualismo titanomáquico), “o 
pai dos homens” (a filantropia) e o da “imortalidade” (Prometeu triunfante) estes não estão 
presentes. 
Uma última palavra, Dédalo não é somente benfeitor da humanidade no sentido forte e 
significativo que Prometeu o é, como também não é titanesco, mas sim demoníaco, é um 
prometeu amplificado, isto é, prometeico em certos aspectos, mas é muito desencantado. Enfim, 
Dédalo é egotista, senão mesmo egoísta visto que apenas defende o seu próprio desejo de 
afirmação do seu talento (métis) numa solidão também ela calculada. 

 
3.3 Correcção à luz da mitocrítica: Dédalo e o Labirinto 

 
A novidade – e o ‘Novo’ sendo característica incontornável da modernidade - do carácter de 
Prometeu sob forma de usura na figura mítica de Dédalo consiste no seu egotismo e na sua 
profunda solidão e egotismo e solidão tornaram-se características essenciais da modernidade. A 
modernidade tem uma relação distinta com o mito, pois o mito so nesta época torna-se 
epistemologicamente relevante como forma de pensamento particular e estabelece-se como 
conceito liminar das várias formas da racionalidade moderna. Até ao início do século XVIII o 
mito designa, correspondendo a sua tradução latina fábula, uma narração pagã, sobretudo do 
corpo canónico das lendas dos deuses antigos. (Barck (2000-2005), vol. 4: 309.) Só no século 
XVIII, o conceito do mito estabelece-se como o ‘Outro’ da racionalidade, este conceito sendo 
auto-delimitado enquanto racionalidade cognitiva. Neste contexto as lendas antigas tornaram-se 
mito. A racionalidade moderna produz no mesmo momento histórico, em que surge o conceito 
do mito um outro correctivo de si-próprio, a estética. Para Levi-Strauss a separação entre a 
ciência moderna e o pensamento mítico produz-se entre o século XVII e o século XVIII, o 
pensamento mítico sendo caracterizado como “world of senses” (1978: 6). A distinção a que 
Levi-Strauss procede, entre o mundo dos sentidos e a verdade científica baseada na lógica 
matemática deixa entender que mito e estética representam dois momentos do mesmo lado na 
separação das formas do saber. Enquanto a estética desenvolve o seu conhecimento numa forma 
antropológica ou gnoseológica o mito nas formas narrativas de representação das estruturas 
arquetípicas, cuja forma de representação caracteriza-se entre outros par uma preexistência das 
personagens, “Gehabtsein der Figuren” e através duma motivação de atrás, “Motivation von 
hinten” (Lugowski: 1994).   
A literatura entretém com o mito uma relação estreita em relação aos temas, a matéria elaborada 
num texto, o que em alemão e designado com a palavra Stoffe (‘matéria’). Mas alem desta mito-
poética que referimos anteriormente em relação a Bachelard o mito e a forma estética da 
literatura encontram-se alem de mais no medium da língua, que é também o medium da forma 
moderna da racionalidade, a simbolização matemática sendo uma mera formalização – e 
idealização - da linguagem natural e em geral o medium da reflexão. 

O mito em geral está intimamente ligado a modernidade. Esta modernidade é, por sua vez, 
descrita por Gilbert Durand mediante uma bacia semântica designada por sisifiana ou 
situacionista que aceita com uma felicidade desesperada a desordem labiríntica e a “deriva”. Esta 
corresponde à sedução pelo Minotauro, à recusa de um Dédalo feliz que se recusa fugir do 
labirinto, lembrando o tema da “prisão feliz” de Stendhal, de um Teseu tolerante que brinda com 
o Minotauro, e à sedução da “deriva”, dos imprevistos e das complicações, que a cidade suscita. 
A salvação advém de fissuras que se entreabrem, e o labirinto torna-se novamente objecto de 
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charme “mesmo nas suas partes mais obscuras e subterrâneas” (1985: 12), como é o caso das 
“catacumbas” de Paris que exercem um fascínio enorme sobre a população. Esta bacia revela-se 
pertinente para uma análise do mitema (para nós mitologema) do labirinto. Sob o aspecto 
epistemológico do carácter essencialmente moderno do mito, o mitologema do labirinto torna-se 
assim mito da modernidade 
Procedemos a uma breve caracterização da modernidade na sua forma contemporânea, em que 
Durand se refere, sob o aspecto da constelação descrita de mito, estética, racionalidade cognitiva. 
Wolfgang Welsch apresenta as duas linhas contrárias da diagnose da modernidade. (1997: 53) 
Uma vez a modernidade encontra-se descrita sob o aspecto da sua tendência de diferenciação 
(exemplar: Habermas) e outra vez sobre o aspecto da sua tendência de uniformização (exemplar: 
Lyotard). Para a razão nenhuma destas duas tendências é aceitável e aqui distinguimo-nos de 
Durand, que coloca o sujeito da sua caracterização da modernidade numa posição situacionista 
que aceita a diferenciação com uma felicidade desesperada. A razão tenta encontrar uma terapia. 
No caso dum diagnóstico da diferenciação, a terapia será homogeneização, no caso da 
uniformização ela é pluralização. Mas as duas tendências, como as duas tentativas terapêuticas, 
revelam-se como as duas facetas do mesmo. Esta meta-reflexao não pode conduzir para um 
terceiro para mediar as duas posições. Como Welsch afirma: “ Não há um terceiro entre unidade 
e pluralidade”. (1997: 60.) A solução para a razão de compreender a modernidade reside, como 
mostra Welsch, na interligação dos vários discursos. Assim Welsch descreve a interligação do 
discurso cognitivo com o discurso estético mostrando o substrato essencialmente estético do 
discurso cognitivo (1995: 485-508), a “proto-estética da cognição” (1995: 507) Contra a ideia 
tradicional do discurso científico a documentação da inerência do estético na cognição obriga 
uma redefinição do conceito básico da verdade e “a verdade podia afinal revelar-se como 
fenómeno estético.” (1995: 486) Um estudo análogo ao estudo pormenorizado e a exposição do 
relacionamento feito por Welsch entre a racionalidade cognitiva e a estética revela-se necessário 
- e ainda esta para fazer - para a outra parte do “Outro” da racionalidade, o mito, pois estetiza e 
mito ambos sendo baseados na aisthesis, no mundo do sensível, como afirma Levi-Strauss. Não 
podendo desenvolver no contexto da comunicação presente este relacionamento, limitamo-nos a 
nossa apresentação abstracta. Para o prosseguimento da nossa apresentação o mero facto da 
relação e sobretudo a sua configuração são suficientes.   
A racionalidade, expressão deste Descartes da ideia duma mathesis universalis, não tem o 
monopólio epistemológico, e ainda menos, como discurso autónomo ela revela-se como ficção. 
Como tentamos mostrar no nosso breve esboço do relacionamento de racionalidade, estética e 
mito, também as duas últimas têm uma vertente essencialmente cognitiva. O mito é 
essencialmente uma narração e, como tal, partilha com a teoria, como forma de conhecimento da 
racionalidade, a língua. As formas cognitivas da estética - as teorias da estética sendo meta-
teorias - encontram-se na arte e a forma artística linguística e a literatura. Como sublinha Gabriel 
(1991: 207), contrario a ideia comum não a ciência da literatura e a ciência como forma da 
racionalidade mas a literatura mesma e a ciência encontram-se no mesmo plano. Falta 
acrescentar o mito.  
Há um campo vasto de literatura mítico-poética. Vasto sobretudo é o campo da literatura que 
trabalha com o tema mítico do labirinto (Schmeling: 1987; Schmitz-Emans: 2000), de que a obra 
Korrektur (Correcção), publicada em 1974, pelo escritor austríaco Thomas Bernhard pode ser 
exemplo, ainda que abstracto porque complexo do ponto de vista literário-filosófico. Neste livro 
encontramos a reflexão estética da constelação em cima apresentada da racionalidade, da estética 
e do mito. O mito de referência estruturante da modernidade é o mito do labirinto. O 
protagonista da narração é um Dédalo sob forma de usura de Prometeu. 
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O leitor e apresentador dos textos de Roithamer, o narrador do romance de Thomas Bernhard, 
reflecte em duas passagens do seu texto este regresso ad infinitum das sucessivas correcções. A 
primeira reflexão encontra-se sensivelmente no centro do livro e ao mesmo tempo marca a 
transição para a segunda parte. O narrador descreve o desenvolvimento das versões, até à última 
existente de vinte ou trinta páginas, continuando a reflectir sobre o acto de redução já efectuado 
por Roithamer, imaginando a última sequência do processo: o nada do tudo, deste tudo, através 
do qual o tudo somente ia começar a existir, continuando “de tudo o que no todo fora pensado” 
(2007: 139). A descrição do desenvolvimento e a afirmação citada encontram-se numa só frase 
que percorre duas páginas e meia. A frase que começa “E o estudo principal de Roithamer” 
caracteriza o texto como o mais apto para publicação. O narrador exprime a intenção de mandar 
o conjunto das versões para o editor e descreve o processo do desenvolvimento. Esta descrição, 
por sua vez, termina na reflexão sobre o tudo. A frase termina sob a forma cómica e grotesca do 
transporte do espólio do hospital para o lugar destinado à leitura e à redacção da obra póstuma. O 
lugar referido é identificado pela “sobrecâmara hölleriana”: um pequeno quarto, com quatro 
metros de comprimento por cinco metros de largura, situado debaixo do tecto da casa de Höller, 
amigo de Roithamer e do narrador, onde Roithamer projectou o cone e desenvolveu a sua 
reflexão.  
O lugar é considerado essencial para o projecto, a casa de Höller, uma construção aparentemente 
alógica mas funcional correspondendo ao cone projectado e o processo da sua elaboração como a 
reflexão do “tudo” sob o aspecto do cone. Este lugar, continuamente referenciado no texto do 
narrador como também na escrita de Roithamer, representa para o narrador o sítio adequado para 
o estudo e para a preparação para publicação da escrita de Roithamer. Voltando para a frase 
referenciada, a frase termina numa refutação violenta da relação dos “fragmentos” e a intenção 
de ordenar, e o narrador corrige, tentar ordenar o espólio. Redigir e ordenar representam 
efectivamente conceitos bem diferentes. O narrador não chegará a ordenar o espólio mas o seu 
texto-mesmo representará finalmente uma redacção, que corrige o texto de Roithamer, texto, 
para o leitor inacessível e só presente através do texto do narrador.  
O texto Correcção é mais uma correcção na sequência de correcções. Os dois autores, Roithamer 
e o narrador, são muito próximos, o narrador afirma ter vivido literalmente no pensamento de 
Roithamer. Sentindo a necessidade de libertar-se deste pensamento ele aproxima-se do espólio 
para encontrar o caminho para a liberdade. Mas não há nenhuma Ariadne para este Teseu, que 
oferece o fio. E não pode haver. Teseu vem de fora, entra no labirinto e sai. O narrador através 
da sua identificação com Roithamer sempre esteve no labirinto. O caminho encontrado é o texto 
do narrador, mas este texto não conduz para fora do labirinto. O texto Correcção tem várias 
particularidades. Como já foi referido, o texto representa uma escrita contínua sem divisão 
nenhuma. Não há capítulos, não há parágrafos. O texto também não segue nenhuma lógica de 
desenvolvimento, seja ela uma lógica psicológica na construção dos personagens, seja ela uma 
lógica argumentativa na presentação do pensamento de Roithamer. O texto é antes de mais 
caracterizado por variações na descrição do pensamento de Roithamer. Estas variações são 
muitas vezes contradições. A narração do texto Correcção apresenta uma semelhança estrutural 
com as narrações míticas onde nos encontramos confrontados com um leque de variações do 
mesmo mito, o que nos obriga a uma tentativa de reconstrução do mito sob forma de modelo 
ideal. No texto de Thomas Bernhard forma e conteúdo são expressão do mesmo, da tentativa do 
narrador de encontrar o caminho para fora do labirinto do texto.  
O labirinto do texto do narrador é produzido a partir do labirinto do texto de Roithamer. Este 
texto trata de ordenação e construção. O edifício, que Roithamer projecta e constrói é um cone 
de habitação. A forma do cone é uma das formas geométricas básicas e ideais. A arquitectura 
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moderna baseia-se nestas formas. O texto de Bernhard cita nomes de arquitectos da modernidade 
como Mies van der Rohe e Richard Neutra. Le Corbusier, em 1923, no seu manifesto Vers une 
Architecture (1958) apresenta as cinco “formes primaires”. Refira-se que uma sexta forma, o 
cone, não figura nesta lista.  
Na arquitectura esta forma é utilizada exclusivamente por Boullée que se encontra referenciado 
no texto de Bernhard. A forma que Roithamer escolhe não só é uma das formas primárias, mas 
uma forma que se encontra ligada aos projectos de Boullée e que traz um aspecto simbólico-
semântico. Boullée é, em conjunto com Ledoux, o representante mais importante da arquitectura 
revolucionaria da “age of reason” (Kaufmann: 1955). Estes arquitectos – designados por 
Kaufmann arquitectos da revolução - desenvolveram uma arquitectura absolutamente lógica a 
partir das formas geométricas ideais. Esta arquitectura ao mesmo tempo é “architecture parlante” 
(Boullée). O cone na obra de Boullée é utilizado para a concepção dum cenotáfio (túmulo vazio).  
Como Vogt (1969) mostra, a especificada do projecto do cone consiste na combinação de dois 
espaços interiores essencialmente diferentes numa realização contraditória. Sem entrar em 
pormenores técnicos, o problema nos desenhos de Boullée reside na iluminação, que é um 
aspecto não somente construtivo mas também simbólico, por esta denotar uma grande 
intensidade no panteão onde se esperaria, por razões arquitectónicas, um lugar de penumbra. A 
construção do cone de Boullée é complicada pela concepção dum espaço vazio situado no topo 
do cone. Neste espaço corresponde o espaço de meditação que é um elemento essencial na 
concepção do cone de Roithamer. Este cone é destinado à felicidade da sua futura inclina, a irmã.  

Pensado como construção absolutamente adequado para ela, o cone ao mesmo tempo 
representa a construção simbólica (“parlante”) do pensamento racional do construtor. A irmã 
morre antes da realização do edifício, tornando-se este num cenotáfio da intenção e tentativa 
falhada do autor do projecto. Como ponto de referência cristaliza-se o vazio, ou seja, o nada: a 
forma de cenotáfio; a sala vazia problemática em Boullée; a sala de meditação, forma alternativa 
a reflexividade racional, no cone Roithamer; a morte da Irmã. O nada apropria-se do cone.  
O cone de Roithamer representa o resultado duma reflexão racional que visa o “tudo”. O cone é 
– como a irmã de Wittgenstein caracterizou a casa feita pelo filósofo para ela – “lógica tornada 
casa”. O cone representa a aspiração do “tudo” que Roithamer reflecte, sempre corrigindo, no 
seu texto “Sobre Altensam e tudo que esta relacionado com Altensam com a consideração 
especial do cone.” No cone, sendo construção, não pode haver correcção. A correcção procede 
na sua reflexão. A reflexão sob forma de racionalidade cognitiva de Roithamer não consegue sair 
da forma materializada na forma arquitectónica do cone, forma geométrica ideal, expressão de 
racionalidade que se torna forma proto-estética da racionalidade cognitiva de Roithamer. O que 
Roithamer constrói é paradoxalmente a materialização artística duma reflexão rigorosamente 
racional, que se auto-destrui não encontrando o seu “tudo”. Roithamer, sofrendo com o mundo, 
tenta criar o seu mundo absolutamente racional e artificial. O outro para quem Roithamer quer 
construir a partir dai as condições necessárias e suficientes de felicidade, é a irmã, pensada – 
mais do que imaginada - por o construtor como muito próxima dele.    
Contra a sua própria vontade e intenção Roithamer torna-se construtor dum labirinto. Este 
Dédalo constrói o labirinto para si-próprio. Este Dédalo representa um Prometeu sob forma de 
usura. Si Prometeu visa com a sua ajuda a humanidade, Roithamer visa-se si-mesmo. A ideia do 
universal encontra-se reduzida a forma da racionalidade. A invenção da cultura por Prometeu 
encontra em Roithamer a sua nova forma na artificialização do mundo contra a natureza. A 
artificialização racional é a estratégia adoptada da recusa violente da genealogia e da tradição 
representadas por Altensam. Este Prometeu já não é filho dos deuses, é homem mas ele adopta 
uma posição excêntrica. Esta posição é caracterizada pela utilização da racionalidade absoluta 
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como caminho para a felicidade. A invenção da escrita por Prometeu encontra no livro de 
Bernhard o seu reflexo na necessidade da escrita como correcção. O edifício racional e 
iluminado do cone construído para a irmã representa o que se torna labiríntica, a racionalidade. A 
forma estética clara da construção representa o erro, evoca dentro da racionalidade o “outro” da 
racionalidade cognitiva.  
O trabalho de Roithamer torna-se labiríntico para o organizador do seu espólio e exprime-se na 
sua escrita: variações, que representam mais uma correcção. Esta correcção dá forma ao tudo, 
uma forma labiríntica. Este labirinto da racionalidade é infinito e consequentemente não permite 
nenhuma tomada de posição exterior e consequentemente não permite nenhuma representação 
através duma narração – devido a impossibilidade do posicionamento exterior dum narrador - 
mas só na forma narrativa-mesma – o narrador sendo integrado na narração - o que faz o livro 
Correcção. 
Referimo-nos a uma segunda reflexão do regresso ad infinitum das correcções. A este respeito, o 
narrador escreve: 

 
Eu estou efectivamente horrorizado com tudo o que acabo de escrever, 
que tudo foi completamente diferente, penso eu, mas vou corrigir o 
que escrevi, não agora, vou corrigir depois, quando chegar o momento 
de uma tal correcção, então vou corrigir e depois corrijo o corrigido e 
o corrigido vou corrigir depois novamente e assim por diante, assim 
Roithamer. Permanentemente corrigimos e corrigimo-nos a nós 
próprios sem a mínima contemplação, porque a todo o momento 
reconhecemos que fizemos (escrevemos, pensámos, executámos) tudo 
errado, que agimos erradamente, que tudo era falso no nosso 
procedimento, de modo que tudo até este momento é uma falsificação, 
por isso corrigimos essa falsificação e corrigimos novamente a 
correcção dessa falsificação e corrigimos o resultado dessa correcção 
da correcção e assim por diante, assim Roithamer. (2007: 242). 
 

Esta reflexão encontra-se na parte final do livro e evoca a possibilidade duma “verdadeira 
correcção” (eigentliche Korrektur) (2007: 242), o suicídio. Mas esta correcção representa uma 
transgressão violenta e absoluta do não-transitável para o nada. E o livro, terminando com a 
palavra heideggeriana “Lichtung” (clareira), evoca uma possível solução que está ligada ao outro 
da racionalidade cognitiva, e essa mesma palavra podia designar a reflexão estético-mítica da 
racionalidade de Correcção.      

O mito da modernidade é o labirinto, construído involuntariamente pelo homem moderno, 
um Dédalo, Prometeu sob forma de usura, para si-próprio. O livro de Thomas Bernhard não só 
trata deste mito mas é – ou que nos queremos mostrar – uma versão deste mito. 

 
Notas 

*O presente estudo foi realizado no âmbito do Centro de Investigação em Educação (CIEd) do 
Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. 
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Pensamento bachelardiano: um chamamento para a construção de uma 
pedagogia do ser. 

Conceição Sousa Costa (UFBA)  
 
Este trabalho que está fundamentado no pensamento do epistemólogo francês, Gaston Bachelard 
(1884 – 1962) e nas noções de Edgar Morin sobre a complexidade e transdisciplinaridade, 
discorre sobre a educação científica, em um sentido mais amplo, desenvolvida em um processo 
formativo integral do homem, em que a Pedagogia integrada a outros ramos disciplinares poderá 
desenvolver, através do processo ensino-aprendizagem, a reintegração dos aspectos constituintes 
do homem: o racional, o emocional e o cultural. Uma formação educacional que possa religar o 
homem a si mesmo, enquanto indivíduo, e religar o homem ao Cosmo. Portanto, uma formação 
que além de desenvolver o intelecto humano, vise à tomada de consciência do homem sobre a 
implicação que suas ações têm no destino da humanidade e do ecossistema. 
Nas obras de Gaston Bachelard, o tema da educação não foi, explicitamente, desenvolvido. 
Porém, através de algumas de suas categorias e pela sua atuação profissional, durante dez anos, 
como professor de Física e Química do magistério secundário e posteriormente, como renomado 
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professor da Sorbonne; constatamos em suas idéias, certa revolta com os métodos pedagógicos 
empregados no ensino de ciências. Dessa forma, obtivemos valiosas contribuições bachelardiana 
para pensarmos em uma pedagogia que possibilite a reconstrução da unicidade do ser humano, 
ou seja, a partir de interlocuções das categorias bachelardiana e a formação educacional plena do 
indivíduo.  
Para Bachelard, a noção de formação do sujeito ganha um sentido mais abrangente do que a 
noção de educação, pois, nesta perspectiva, formação não se restringe aos aspectos cognitivos 
que a educação tradicional valoriza tal qual a “educação bancária”, termo utilizado pelo educador 
Paulo Freire para criticar a metodologia empregada no processo ensino-aprendizagem, que tem 
como elementos cruciais para uma boa educação escolar a repetição e a memorização, em 
detrimento da criatividade e inventividade dos aprendizes. Idéias contrárias ao pensamento 
bachelardiano que enaltece a criatividade e a invenção. 
A concepção, há muito conhecida, de que o homem transforma e é transformado socialmente, 
mais do que nunca deve estar presente nas discussões educacionais, pois a integração humana 
depende da sua relação com o ecossistema compreendido como social, ecológico, político, 
cultural, econômico. Ao constatar que o homem tem a capacidade de transformação de si e de 
seu ambiente sociológico e natural, é importante formá-lo dentro de uma concepção que encontre 
na ligação direta entre os saberes científicos e os aspectos humanos que transcendem a 
racionalidade técnica, bases que fortaleçam a compreensão da unicidade cognoscitiva humana. 
Assim, pensamos numa pedagogia que estabeleça como objetivo educacional no processo 
ensino-aprendizagem, menos um aprendizado dos conhecimentos científicos, meramente a 
instrução escolar, mais a formação completa do homem. Uma tentativa, portanto, de unir o que 
há muito está fragmentado: a objetividade racional e a subjetividade humana no processo de 
ensinar e aprender. Portanto, é preciso que se estabeleça a valorização tanto dos aspectos 
racionais científicos que perfazem a cultura científica, quanto os valores que constituem a cultura 
humanística, descritas por Morin da seguinte forma: 
A cultura humanística é uma cultura genérica, que pela via da filosofia, do ensaio, do romance, 
alimenta a inteligência geral, enfrenta as grandes interrogações humanas, estimula a reflexão 
sobre o saber e favorece a integração pessoal dos conhecimentos. A cultura científica, bem 
diferente por natureza, separa as áreas do conhecimento; acarreta admiráveis descobertas, teorias 
geniais, mas não uma reflexão sobre o destino humano e sobre o futuro da própria ciência. (2001, 
p. 17, grifo do autor) 
As duas culturas são imprescindíveis para o desenvolvimento intelectual do sujeito, bem como, 
para uma compreensão mais ampla de formação do ser humano. No entanto, a existência de uma 
hierarquização valorativa entre elas consolidou uma barreira que dificulta o diálogo entre si e por 
seguinte fez perdurar na formação educativa do homem, o paradigma cartesiano que aliado à 
noção de desenvolvimento político, científico, social e econômico concebido pela sociedade 
ocidental desencadeia a construção, permanência e aprendizagem escolar dos valores 
característicos da cultura científica; desprezando os aspectos humanísticos que são colocados em 
segundo plano na constituição intelectual do indivíduo e na sua formação como ser humano. 
Portanto, ainda persiste a idéia de que o homem necessita apenas da racionalidade científica para 
a sua formação em detrimento dos valores subjetivos que são compreendidos como elementos 
que atrapalham o progresso científico e tecnológico. Assim, nessa perspectiva, fragmenta-se o 
homem para melhor avançar os conhecimentos da ciência e colocar à frente do crescimento 
humano a objetividade racional e suas especificidades que desumaniza quaisquer tipos de valores 
que se estabeleçam harmonicamente com a vida planetária, isto é com a religação dos saberes e o 
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reconhecimento da sua necessidade como meio de se atingir o equilíbrio entre o humano e o 
natural.  
Pressupõe-se que “a vida é harmonia” (BACHELARD, 1988, p. 9) quando se entende a vida 
como interdependência, interligação harmoniosa entre os seres em si e entre os seres e o mundo. 
Assim, a formação do homem não deve se dá de forma fragmentada e independente do coletivo 
global. “Os acontecimentos excepcionais devem encontrar ressonâncias em nós para marcar-nos 
profundamente.” (Ibidem) A partir desta perspectiva, o mundo nos marca com a sua realidade 
“objetiva” e nós o marcamos com as nossas interpretações. Assim sendo, deve-se formar os 
indivíduos a partir de concepções que os distingam como seres interconectados, seres de 
relações; não apenas como partes de um todo, mas como partes que só se totalizam a partir das 
suas relações. Portanto, a relação que as partes estabelecem entre si torna-se fator necessário para 
a constituição do equilíbrio do todo global.  
No entanto, construiu-se uma noção unilateral da vida e de seu progresso, na qual o 
conhecimento científico com suas características e concepções metodológicas impregnaram a 
consciência humana com valores fragmentários, constituindo assim o desenvolvimento da hiper-
especialização dos saberes científicos e principalmente uma cisão entre o objetivo e o subjetivo e 
o convívio social. A educação, portanto, desenvolve-se em uma visão limitada da condição 
humana, valorizando demasiadamente a racionalidade científica, colocando-a como protagonista 
da inteligência humana e da formação humana. 
Todavia, a forma com a qual lidamos com o racional e a objetividade é que os transforma em 
potenciais alienadores da formação integral do homem, a partir do momento que não se destaca a 
importância dos outros aspectos que constituem a formação do sujeito, tal qual a subjetividade e 
seus contextos sociais, culturais. Nesta perspectiva a intensa valorização da racionalidade 
científica induz a uma formação reducionista do homem, dificultando a possibilidade de 
concebê-lo como um ser que é formado a partir dos diversos e diferenciados contextos das 
realidades que lhes são apresentadas: emocional, natural, social e ao mesmo tempo, agente de 
transformação dessas realidades.  Assim, o homem se apresenta como um ser incompleto e em 
conclusão, pois está em constante formação educacional e principalmente, existencial. A 
existência humana, portanto, não pode ser compreendida apenas a partir da racionalidade técnica 
científica, mas, como uma compilação de experiências emocionais, racionais e sociais. 
Compreender assim, a religação do racional com o subjetivo. 
No entanto, a subjetividade, ainda, é um tema controverso na educação científica. Percebe-se que 
os aspectos humanos que saem da esfera de compreensão da racionalidade científica são 
colocados como assuntos não relevantes para a formação intelectual do homem. Por certo se 
entende as especificidades e limitações dos conhecimentos classificados em vulgar e científico.  
Todavia, não se pretende com isso dizer que o homem é compartimentado em setores 
cognoscentes, que as suas experiências racionais, emocionais, sociais, vivenciadas ao longo de 
sua existência, não se conectem e não se imbriquem. Ao contrário, entendemos que a construção 
do conhecimento se dá se dá no âmago de um único ser, podemos acreditar que as experiências 
cognoscitivas e emocionais vivenciadas por este se influenciam mutuamente no 
desenvolvimento.  O que se diferencia é a adequação dos conhecimentos às situações que estes 
sejam solicitados. O homem tem a capacidade de aplicar seus saberes diferenciados a diversos 
contextos, de romper com os dois tipos de conhecimento ou até mesmo de uni-los para melhor se 
fazer inteligível.  
Nessa perspectiva, a ruptura epistemológica desenvolvida por Bachelard, pode causar um 
estranhamento para a compreensão da formação plena do homem. Porém, ao analisá-la mais 
criteriosamente, nos permite dizer que os conhecimentos apesar de serem compreendidos 
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independentes, devido às características que lhes são peculiares, pois para vivenciar o 
conhecimento científico é importante, na visão bachelardiana, romper com o conhecimento 
vulgar, esses estão centrados em um único ser – o homem. Portanto, na perspectiva de uma 
pedagogia que visa a formação plena do ser aqui desenvolvida, cada conhecimento é construído 
a partir da influência que exercem mutuamente entre si, constituindo assim a unidade humana, 
concomitante a unidade sistêmica global. 
Para compreender o sentido de formação plena, na perspectiva bachelardiana, é necessário 
“refletir num ritmo oscilatório de objetivação e subjetivação.” (BACHELARD, 2008, p. 78), pois 
pensando a objetividade como um processo de objetivação, pressupõe-se um método discursivo 
entre subjetividades. Portanto, “[...] a objetividade de uma idéia será tão mais clara, tão mais 
distinta quanto mais surgir de um fundo de erros profundos e diversos” (Ibidem) - subjetivos, 
que deverão ser eliminados intersubjetivamente, havendo assim, a almejada objetividade. O que 
interpretamos deste pensamento de Bachelard é que o conhecimento do mundo, da realidade, dos 
fenômenos é construído a partir da ótica interpretativa da subjetividade do homem, que está por 
sua vez, diretamente ligada ao autoconhecimento deste. Concordamos com Bulcão e Barbosa 
(2004, p. 54) quando dizem que: 
Bachelard propõe, pois um paradoxo epistemológico como base da cultura: a objetividade será 
mais clara quando conquistada através da superação de erros subjetivos, o que significa que o 
sujeito só evolui quando, num trabalho ativo, afasta as ilusões primeiras, para num processo de 
retificação constante e de desconstrução do saber e de si mesmo, ir se elevando espiritualmente, 
enquanto sujeito do conhecimento e consequentemente enquanto homem.  
A aprendizagem dos saberes científicos contemporâneos, vai além da simples descrição e 
memorização dos produtos finais das atividades científicas. Perpassa a compreensão filosófica e 
histórica do desenvolvimento dos conceitos científicos. “[...] A ciência da realidade já não se 
contenta com o como fenomenológico; ela procura o porquê matemático [...].” (Bachelard, 2003, 
p. 8) Assim, em um de seus processos de socialização que é o ensino escolar, também deve 
priorizar metodologias pedagógicas fundadas na nova perspectiva epistemológica de que a 
ciência é um construto da criatividade humana, sujeita ao controle social em que sua objetividade 
se dá através das relações intersubjetivas, caracterizando uma objetividade discursiva. Propõe-se 
que a objetividade seja determinada através do comportamento do outro, pois, ao dar vazão às 
experiências primeiras, ficamos deslumbrados, encantados com objeto escolhido e então 
construímos convicções que aparentam ser um saber verdadeiro. Então é através do julgamento 
crítico do olhar do outro que se dá a objetividade científica e, portanto a abstração das idéias 
primeiras.  
É importante salientar que no pensamento bachelardiano o cogito de Descartes é substituído pelo 
cogitamus. E nessa direção intelectual, fazendo uma analogia com o ensino escolar, a formação 
educativa não é solitária e unidimensional e, portanto, sua pedagogia precisa ser relacional, isto 
é, nenhum dos atores ou aspectos do processo ensino-aprendizagem devem ser absolutizados. As 
metodologias desenvolvidas na educação devem abarcar todos os aspectos constituintes da 
condição humana visando uma construção cognitiva que possibilite ao sujeito formar-se 
autonomamente, emancipando-se através da criticidade, desenvolvida a partir da noção de 
complexidade, onde os valores culturais estão imbricados e interligados de tal forma que não 
conseguimos analisar o desenvolvimento de um aspecto humano ou social, sem afetar outros 
aspectos. Enfim, compreendemos como uma “rede de pescador”, todos os nós estão bem 
costurados e alinhados, ou seja, os nós estão tão bem ligados entre si, que dá uma dimensão 
harmônica do todo – a rede. No entanto, se um nó estiver faltando, afeta a compreensão global 
do objeto. Então, analogicamente, para que haja uma formação plena do sujeito é preciso 
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concebê-lo como uma rede que precisa manter uma relação harmônica entre suas partes e, 
principalmente, o todo humano, não será compreendido e completo sem esta relação engendrada 
no âmbito de seu organismo com o meio concreto e abstrato de sua realidade. Logo, o abstrato e 
o geométrico, necessitam trilhar caminhos convergentes para ativar o potencial cognitivo e 
criativo humanos.  
Nessa mesma perspectiva encontramos em Bachelard, dois eixos opostos, a epistemologia 
racional e a epistemologia poética que apesar de se contradizerem nos aspectos que os 
particularizam, não significa exclusão. Pelo contrário, a complementaridade assume o papel 
central da dialética bachelardiana, e, portanto os dois eixos ao invés de se excluírem se 
complementam e assim torna mais rica a compreensão de formação educativa plena do homem. 
A complementaridade, portanto, é vista e desenvolvida no racionalismo aplicado – a teoria e a 
prática estão imbricadas na atividade científica e paralelamente às atitudes pedagógicas no 
processo ensino-aprendizagem - concebido por Bachelard, como fundamentos para uma nova 
filosofia que se forma para uma nova ciência, para um novo espírito científico e, portanto para 
uma nova pedagogia, com métodos inovadores criativos atendam aos pressupostos da formação 
plena do homem em uma perspectiva de envolver cada vez mais o sujeito como parte de uma 
grande “rede ecossistêmica”.  
A pedagogia na educação geralmente reflete a situação social e ideológica que lhe é 
contemporânea. Então, a educação precisa ser concebida dentro do novo contexto cultural que se 
encontra: das incertezas, das verdades provisórias, da descontinuidade epistemológica. Enfim, 
precisa voltar-se para a construção pedagógica que conceba o conhecimento como algo 
dinâmico, aberto, provisório, contrariando o status da verdade absoluta e das atitudes 
educacionais ditadas pela perspectiva positivista, que permeou e ainda está presente nas teorias e 
práticas educacionais contemporâneas. Entretanto, essa tradição de pensamento bem fixada na 
cultura ocidental, que nos molda deste a escola elementar, estimulando-nos a reduzir o complexo 
ao simples, a separar o que está conectado, necessita dar lugar à formação de um pensamento 
apto a levantar os desafios da complexidade do real como algo intrínseco à própria vida humana. 
Perceber, portanto, as interações e as desordens como elementos constituintes necessários para o 
processo existencial humano. Há assim, uma descontinuidade epistemológica entre o pensar 
tradicional e o pensar complexo. O que antes era pedido para recortar, hoje é pedido para 
remendar, ou seja, não se pode reduzir o complexo ao simples e pressupor que se chegou ao 
entendimento do todo. Não se compreende o todo pelas suas partes desconectadas, mas em suas 
relações, em seu envolvimento. Foi necessário, portanto, que o homem sentisse a morte de sua 
existência através da possível morte do planeta, para que se colocasse em ligação com este e 
assim, situar-se como responsáveis e ao mesmo tempo vítimas de suas atitudes extremamente 
egoístas para consigo, os outros e o mundo.   
Desta forma, percebemos que a crise vivenciada na ecologia cria um mal-estar social, 
psicológico que se acaba por repensar a própria formação humana, e nesse sentido a crise 
ecológica- ambiental, torna-se um terreno fértil, para se desenvolver uma pedagogia direcionada 
à educação integral do ser humano. O homem é compreendido como ser potencial tanto de 
criação, como de destruição e atualmente como ser coagido pelos reflexos de suas atitudes, seja 
pela natureza, seja pelos aspectos culturais, políticos, econômicos. As coisas sempre foram vistas 
de forma muito fragmentária, no intuito, consciente ou não, de melhor, conhecer, manipular e 
dominar. Porém a unidade/diversidade humana os conduz a repensar o destino comum dos seres 
e do planeta. A educação como processo formativo pleno das pessoas 
[...] deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do humano: o destino da espécie humana, 
o destino individual, o destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. 
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Assim, uma das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 
complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, por conseguinte, de consciência, 
da condição comum a todos os humanos e da muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, 
dos povos, das culturas e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, sobre 
nosso enraizamento como cidadãos da Terra... (MORIN, 2007, p. 61) 
Dessa forma, a unidade e a diversidade são vistas como complementares e necessárias para a 
educação do indivíduo. O homem é constituído por elementos particulares que o torna singular 
entre os outros e estes são culturalmente singulares perante outras culturas. Portanto, 
concordamos com Morin (2007) ao pronunciar que a compreensão do homem se faz a partir do 
entendimento da sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade, logo, é necessário 
pensar “a unidade do múltiplo e a multiplicidade do uno”. Cabe à educação ilustrar este princípio 
em seu ato de formar os seres humanos, ao invés de permanecer com uma visão reducionista, de 
tentar entender o complexo através da simplificação das partes que constitui o todo. O complexo 
humano /mundo deve ser compreendido em conjunto – as partes e o todo, pois ao tentar conceber 
a formação do homem contemporâneo, precisa-se destacar tanto a compreensão intelectual 
quanto a compreensão humana, conceitos que se aproximam da designação dada por Morin 
(2001) para cultura científica e humanística. 
Muitos são os obstáculos encontrados para se concretizar a ainda utópica pedagogia que 
desenvolva a retomada do envolvimento do ser humano consigo e com a realidade objetiva 
local/global. Obstáculos psicológicos e exteriores ao homem que causa estagnação para o 
progresso harmônico entre o subjetivo, o científico e o social da humanidade. Bachelard nos diz 
que é no “[...] âmago do próprio ato de conhecer que aparece, por espécie de imperativo 
funcional, lentidões e conflitos” (2003, p. 17). O conhecimento, portanto, tanto de si enquanto 
ser individual e enquanto coletivo - local/global, caracteriza-se por conflitos, perturbações de 
vários aspectos que lhes são peculiares e de erros, que devem ser retificados para que haja 
progresso dos conhecimentos científicos e do homem.   
Existe o entendimento de que a inteligência humana favorece o sujeito a desenvolver uma 
racionalidade das coisas para poder percebê-las e por seguinte conhecê-las. Entretanto, ao 
fragmentar os conhecimentos legitimados cientificamente, fragmentou-se, também, o homem. 
Assim, não podemos perceber a unidade humana e, portanto, nos habituamos a dividir 
drasticamente o Ser – o ser da ciência versus o ser vulgar. Não se entende que o Ser está 
submerso em um mundo altamente subjetivo e que a partir das suas relações com a realidade 
externa constrói um “caminho formativo” da sua existência. A tomada de consciência do homem 
como um ser não compartimentado cognoscentemente, facilitaria a compreensão da não 
fragmentação deste com os outros e com o mundo.  No entanto, como diz Morin (1999, apud 
GADOTTI, 2000, p. 38), “não basta reformar o ensino sem reformar o pensamento.” Percebe-se 
que “os conteúdos das disciplinas do saber escolar atual refletem ainda o currículo clássico. A 
vida cotidiana, a violência, a sensibilidade, a subjetividade não são levados em conta.” 
(GADOTTI, 2000, p. 42) Assim, é necessário que exista uma mudança nas “concepções” das 
pessoas que atuam na educação escolar para que haja uma possível mudança na práxis 
pedagógica e dessa forma poder trabalhar a formação integral do homem.  
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Bachelard, escher e o sujeito-artista: alianças espaciais para a ação criativa 
artístico-contemporânea  

 
Fábio Luiz Oliveira Gatti (UFBA) 617 
 
A arte, bem como a filosofia, de algum modo, sempre estiveram voltadas às discussões acerca 
das relações do espaço, quer físico ou espiritual, entre o Ser e o mundo. A partir desta 
constatação, o presente texto almeja estabelecer alianças espaciais promotoras da união de três 
estratos: o espaço vivido bachelardiano, amplamente discutido em sua obra A poética do espaço; 
o espaço inter-relacional escheriano, representado pela imagem de sua espiral; e o único espaço 
possível ao artista: seu próprio corpo. O nascimento e a posterior análise da ação criadora, no 
processo de desenvolvimento artístico-contemporâneo, estão imersos em todos estes espaços. 
Em boa medida, devemos este caráter criativo ao mito de Prometeu que, pela transmissão, ou 
melhor, pelo compartilhamento da sabedoria divina, tornou possível ao homem criar, 
experimentar, viver. Resta, portanto, indagar: o que pode o artista senão vivenciar e se inter-
relacionar com a sua própria imagem e com a verdade subjetiva, para ser capaz de criar em seu 
espaço de vida? 
 
A arte contemporânea mune-se de inúmeras ferramentas para sua análise e interpretação, 
contudo, vale ressaltar a necessidade de se compreender a fenomenologia proposta por 
Bachelard, através da metafísica da imagem como instauradora do espaço criativo, a qual exibe o 
sujeito em sua integridade físico-espiritual e deflagra um novo espaço/tempo , locando a criação 
na internalidade subjetiva da alma criadora e tornado claro ao homem, tal qual a Prometeu, seus 
pensamentos esculpidos no imaginário. 
Ao criar os homens, Prometeu dá-lhes o sopro do espírito e a consciência. Bachelard acrescenta à 
união destes estratos num único espaço, abordado, aqui, como o corpo do sujeito-artista, a 
imaginação criadora, por meio da qual a vida se torna possível e a esperança, que foi deixada 
escondida por Pandora, no interior de sua caixa, é revelada na emergência imagética 
bachelardiana. Contrariamente a ação prometéica, vislumbro o espaço de sobrevivência do Ser 
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em sua subjetividade única e intransferível. A verdade pessoal de cada um reside em sua 
capacidade criativa e a arte contemporânea só pode existir neste espaço corpóreo-espiritual.  
Doar aos seres humanos o fogo, ou seja, a sabedoria, era, para Prometeu, o momento crucial de 
sua invenção, pois acreditava que derrotaria os deuses ao capacitar o homem com um poder, 
deveras, superior. Num movimento oposto, observo que a ação criativa surge, antes, na 
intimidade, nos espaços onde ela se retrai e se expande compulsivamente, ou seja, emerge das 
relações com o mundo, as quais só podem ser vividas pelo espaço corporal da matéria orgânica. 
Quero dizer: o espaço único possível ao sujeito-artista, na contemporaneidade, é denominado 
corpo. Obviamente, não pretendo adentrar em especificações ou desdobramentos filosóficos nem 
biológicos acerca da complexidade que este conceito instaura, apenas declaro, enquanto uma 
verdade por mim vivida, como artista, que o corpo – que para mim é a união da experiência 
vivida (espaço bachelardiano) e das inter-relações contínuas, visíveis pelas espirais de Escher – é 
o único meio capaz de tornar a criação possível. 
Enquanto a condenação de Prometeu se dá pelo compartilhamento do fogo, minha tese é a de que 
a partilha só pode existir após a vivência do espaço pelo corpo do sujeito. Sem o corpo, isto é, 
sem a matéria, o espírito nada seria, e, sem o espírito, continuaríamos a ser apenas estatuetas. O 
sopro da vida (espírito) é responsável pela geração do imaginário. A metafísica bachelardiana 
caminha no intuito de “mostrar uma concepção de razão e imaginação coincidentes, ou seja, 
razão e imaginação fazendo parte de um pensamento dinâmico” (BARBOSA, 1996. p.21).  
Demonstra-se, portanto, o corpo como espaço criador e sua intimidade deve, primeiramente, 
recolher-se, para, somente após a ação do imaginário, compartilhar, isto é, atingir a alteridade. O 
dinamismo, do qual Barbosa fala, surge destes movimentos de retração íntima e expansão 
alhures. Tal movimento é ininterrupto e continuamente descontínuo, pois, numa leitura 
bachelardiana, a continuidade ad infinitum não pode ocorrer no imaginário, visto que a 
imaginação não é uma faculdade da mente e, tampouco, resgata valores associacionistas. A 
metafísica imaginativa propõe tornar razão e imaginação propulsoras da criação através do 
espaço. Que espaço? O corpo. 
O espaço poético-literário, construído por Bachelard ao longo de sua obra chamada A Poética do 
espaço, incute, em mim, o desejo por adentrar as mensagens da poesia e da literatura como 
ofícios artísticos, obviamente, sem esquecer de que a intenção primeira não é a de caminhar 
rumo às palavras apenas, mas, através delas, tornar visível o imaginário de um artista; do mesmo 
modo, as imagens escherianas elucidam o que nele, enquanto sujeito-artista, estava escondido, 
camuflado na imaginação criadora, dentro de sua intimidade vivida, no espaço de seu corpo. 
Sobre isto Escher relata: 
“Vinham-me idéias que nada tinham que ver com arte da gravura, fantasias que me cativavam de 
tal maneira que as queria absolutamente transmitir a outros. Isto não poderia acontecer com 
palavras, pois não eram pensamentos literários, mas sim «imagens de pensamento» que só se 
poderiam tornar compreensíveis aos outros, quando se lhes pudesse mostrar como imagem 
visual.” (ESCHER, 2006. p.05) 
Neste pequeno relato do artista, é possível notar o modo como ele se relacionou com o seu 
imaginário, assim como, que  só depois desta relação de intimidade foi possível tornar visível 
uma imagem capaz de falar sobre aquilo que estava em seu âmago, portanto, compartilhar a 
criação vem depois da vivência imago-poética. É incrível a maneira simples que Escher  utiliza 
para explicar um movimento dinâmico de seu próprio pensamento. O ardente desejo da partilha é 
notável em todos os seres humanos e é fator fundamental para a vida em sociedade, de tal modo 
que o imaginário para nada serviria se não existisse o Outro. A partilha é tão valiosa que sua 
existência depende da inter-relação entre os seres. Um sujeito isolado cria fantasmas, um sujeito 
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criativo faz surgir espaços de felicidade.  “A arte é então uma reduplicação da vida, uma espécie 
de emulação nas surpresas que excitam a nossa consciência e a impedem de cair no sono.” 
(BACHELARD, 2008. p.17) 
Ousaria dizer que Bachelard nos dá um novo fogo e promove, tal qual Prometeu, entretanto, num 
movimento diferente, a “fonte de todas as artes e um recurso fecundo...” (ESQUILO, 2005. 
p.06), através do qual, arte e ciência são vistas por angulações outrora impensadas, numa 
descontinuidade intrigante e efervescente. Sua metafísica da imaginação, através do método 
fenomenológico, “consegue apropriar-se da força da experiência individual para a descrição. A 
descrição que incorpora a vivência como um dado importante não é uma servidão ao objeto” 
(BARBOSA, 1996. p.31). Assim, objeto artístico e imaginação irão dinamizar-se na mesma 
proporção em que forem  visitados por alhures e, nesta constância íntima, resta o estrato 
essencial: o espaço do corpo e, conseqüentemente, seu compartilhamento.  
“Mas uma imagem mental é algo bastante diferente duma imagem visual. E por muito esforço 
que se faça, nunca se consegue concretizar completamente aquela perfeição que paira no nosso 
espírito e que incorretamente julgamos «ver». Depois de uma longa série de experiências, com a 
sabedoria mais ou menos gasta, funde-se finalmente, o lindo sonho na forma, insuficientemente 
perceptível, dum esboço pormenorizado. Depois começa, como um recreio, a segunda fase: a 
elaboração da impressão gráfica, durante a qual o espírito descansa e aos mãos fazem o 
trabalho.” (ESCHER, 2006. p.05) 
Escher completa o pensamento bachelardiano. Percepção não é imaginário e a intimidade assim 
denomina-se  porque diz respeito a um sujeito específico. Ver, ou seja, perceber, não significa 
imaginar. Ver está tão longe do devaneio assim como a linha reta, do horizonte, esta percebida 
por apresentar a curvatura do planeta. Vale salientar uma importante passagem desta citação, 
quando, ao falar do ofício da gravura, Escher o relaciona à brincadeira pela palavra “recreio”, 
fazendo da habilidade técnica um fato ordinário e valorando ainda mais a imaginação do sujeito. 
É certo que ele não sobrepuja a ação racional ao labor artístico, mas confessa claramente a 
pulsão de alegria integrante da ação da alma na morada corpórea do humano. Neste pequeno 
trecho, elucida-se o que Bachelard quis dizer quando afirmou que as imagens não possuem ecos 
do passado, ou seja, que são em si e constituem-se de per se. A finalidade da imagem é contida 
nela própria e sua história é iniciada após o seu surgimento, não possuindo causalidades, como 
pensa a psicologia.  
Adentrando a intimidade do sujeito, Bachelard propõe-se a abordar as diversas imagens que 
povoam uma individualidade e lhe conferem, ao mesmo tempo, compartilhamentos e 
arrodeamentos dos/nos outros. Sua fenomenologia está calcada nas imagens do abrigo do Ser. 
Estes abrigos, voltando-se à poesia propriamente dita, são ressaltados por ele em grandes nomes 
da literatura. Aqui, proponho-me a verificar a aproximação deste pensamento imagético a partir 
de dois textos: o primeiro, uma carta de Hélio Oiticica endereçada a Lygia Clark, portanto, um 
trecho do cotidiano da vida, que expressa a necessidade de se beber da esperança e do aconchego 
do abrigo e de reconhecer, no mundo que não é seu, um lugar fraterno e acolhedor; o segundo,  
um trecho poético de Karen Debértolis, em seu livro intitulado A estalagem das Almas, onde 
existe um único lugar,  apenas um estalajadeiro e uma única saída: viver todo o proposto em 
treze quartos denominados pela ordem: o desejo, a dor, a loucura, o desespero, a redenção, a 
sanidade, a infância, a felicidade, a perda, o amor, a aspereza, a passagem e, por fim, a fome. 
Arriscaria dizer que tais nomenclaturas seriam os elementos escolhidos por Júpiter para 
constituírem a caixa de Pandora da contemporaneidade. Muito mais do que assolar o corpo e a 
alma, deve-se colocá-los em dialéticas constantes, como nos quartos de Debértolis, para que o 
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sujeito de hoje experiencie um espaço, de fato, original, e, a partir disso, insufle o imaginário a 
agir em seu dinamismo poético. 
“...O loft aqui está ficando legal: construí seis Ninhos para viver; também um troço por cima; 
Mário ficou louco, pois quando queria falar ao telefone tinha que subir na plataforma; embaixo 
dela, fica como um subterrâneo, ou porãozinho, e tem um lugar que se tem que rastejar para 
chegar; está tudo no começo, mas quero criar um lugar tão complicado-complexo que seja um 
mundo, sem móveis e essa coisa chata de apartamento...” (OITICICA apud FIGUEIREDO 
(Org.), 1998. p.199-200) 
Tão necessário se faz encontrar um abrigo adequado ao Ser, que, nas palavras de Hélio, nota-se o 
anseio em construir um mundo próprio, no qual estariam contidos os elementos de seu 
imaginário. Os ninhos ligam-se a espaços mais obscuros, como o porão, onde o ar se une ao 
calor da terra, coexistindo num sem-fim. A imagem apresentada por Oiticica, muito mais do que 
uma simples casa, reflete a necessidade humana de configurar um espaço suportável para a vida, 
o qual só é possível através do corpo-ação. Quando o texto nos transporta à imagem da 
inconclusão da morada, é necessário voltarmos ao que nos diz Bachelard: “Mais vale viver no 
provisório que no definitivo” (2008, p.74). Provavelmente, aí esteja a esperança e o alegre 
desassossego que impulsionam o sujeito-artista à criação. O vislumbre pelo porvir conforta a 
alma e estimula o corpo.  
Engraçado é notar a construção de um ninho dentro de um loft, onde o arredondamento foi 
abolido pelo espaço geométrico, mas é devolvido pelo artista-habitante, em seu espaço vivido. 
Arrodear, circular e preencher são ações do habitar. A partilha do corpo com a arquitetura 
espacial inicia-se na vontade subjetiva e dela progride para o reconhecimento de uma morada 
própria, única, intransferível. A emergência em construir seis ninhos surge, pois, do 
desencadeamento de um 
“devaneio de segurança [...] Contemplando o ninho, estamos na origem de uma confiança no 
mundo, recebemos um aceno de confiança, um apelo à confiança cósmica. O pássaro construiria 
seu ninho se não tivesse seu instinto de confiança no mundo? [...] Nossa casa, captada em seu 
poder de onirismo, é um ninho no mundo”. (ibidem, 2008. p.115) 
 
Assim, o homem se permitiria viver acaso não tivesse esperança na vida? Não! O que faz o 
sujeito permanecer é sua imaginação, pois é no conforto dela que o corpo encontra a paz 
necessária à sobrevivência e a força ideal para romper o marasmo da racionalidade. Ocorre, 
portanto, que, para a criação, é imprescindível sentir-se em casa. O sujeito-artista nada tem além 
de seu corpo e das ações deste oriundas, de tal sorte que a criação artístico-contemporânea 
irradia-se de um movimento concêntrico para um excêntrico.  
O ninho de Oiticica é da mesma ordem do texto escheriano, quando este trata da dificuldade em 
se transpor a imagem mental, porque a segurança existe, mas não é exata. No momento mesmo 
em que o sentimento de segurança ecoa no sujeito, urge, também, o desconforto criativo. É neste 
ponto e neste momento impalpável que o tempo é interrompido e a novidade se projeta do 
imaginário para o mundo. A ação imaginativa é um serviço humanitário que, se fosse prestado 
por todos os homens, estaríamos salvos da ignorância fervilhante promovida pelo discurso 
moribundo do racionalismo científico. 
Um dos pontos mais lindos do texto bachelardiano, em A Poética do Espaço, é, para mim, o 
momento no qual ele relata que “numa imagem poética a alma afirma a sua presença” (ibidem, 
p.06). Esta topoanálise conduz ao íntimo do sujeito e revela ao exterior, ou seja, ao Outrem, a 
instauração do novo. A dinâmica entre o interno e o externo produz a dúvida criativa. Nesta 
ambigüidade, unem-se os estratos espaciais. 
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“No ser, tudo é circuito, tudo é rodeiro, retorno, discurso, tudo é rosário de permanências, tudo é 
refrão de estrofes sem fim. 
E que espiral é o ser homem! Nessa espiral, quantos dinamismos que se invertem! Já não 
sabemos imediatamente se corremos para o centro ou se nos evadimos. [...] 
Assim, o ser espiralado, que se designa exteriormente como um centro bem revestido, nunca 
atingirá o seu centro. O ser do homem é um ser desfixado. Toda expressão o desfixa. No treino 
da imaginação, mal uma expressão foi enunciada o ser já tem necessidade de outra expressão, o 
ser deve ser o ser de outra expressão. [...] 
E, se o que queremos determinar é o ser do homem, nunca estamos certos de estar mais perto de 
nós ao “recolhermo-nos” em nós mesmos, ao caminharmos para o centro da espiral; 
freqüentemente, é no âmago do ser que o ser é errante. Por vezes, é estando fora de si que o ser 
experimenta consistências.” (Ibidem, p.217-218) 
Nas espirais de Escher, figuram tais dinamismos e inversões e ele propõe que se busque viver o 
espaço na sua integridade temporal. Vejo a imagem escheriana como a representação do próprio 
corpo, sedento pelas antíteses propulsoras da ação criativa. Nas palavras de Drummond (2007, 
p.13), encontro um repouso, talvez dramático, mas criador e imaginativo:  
 

“Meu corpo não é meu corpo, 
é ilusão de outro ser. 

Sabe a arte de esconder-me 
e é de tal modo sagaz 

que a mim de mim ele oculta.” 
 

Nesse pequeno trecho da poesia, nota-se a construção de um imaginário alter e íntimo. A busca 
do sujeito-artista é a de alcançar o esclarecimento sobre si próprio, e a de enxergar, não como 
percepção, o seu espaço de existência e a potência imaginativa habitante em seu âmago. Do 
centro ao externo, Drummond coloca, em sábias palavras, a dicotomia do sujeito contemporâneo: 
revelar o oculto de si próprio. Nesse sentido, o ser espiralado bachelardiano é encontrado e 
exposto; seus pensamentos alinhavam a poesia de Drummond com uma delicadeza tamanha, 
tornada visível na ação vivida no espaço do Ser. Retirar os véus do que se esconde é a meta 
perseguida por Bachelard e isto só é possível mediante o rompimento com o mundo da 
aparência. (BARBOSA, 1996. p.21) 
Corpo, alma, espírito. Estratos unificados na matéria celular e energética de uma massa 
ambulante chamada sujeito. O ser humano, resultado desta união, só poderia viver, em si, se, ao 
mesmo tempo, vivesse também o outro. Alterar o espaço vivido é a chance para construir o 
novo; a retirada dos  véus de Maia confere ao homem o poder de vencer a solidão, pois é nesta 
ação que reside o caráter inovador bachelardiano. O caráter da aparência apolínea deve ser 
vencido para se viver a essência dionisíaca do sujeito em sua integridade corporal. 
A ação criativa confere ao sujeito-artista a possibilidade de sentir-se liberto, solto frente ao 
mundo e às possibilidades que este lhe confere. A liberdade e a verdade subjetiva concedem ao 
imaginário a possibilidade de ultrapassar os limites de um conhecimento limitado em si.  
“A imaginação está estritamente ligada à vontade como uma atividade desejada, dirigida, uma 
vontade necessária ao trabalho onírico, porque a imaginação não é uma atividade ociosa, uma 
vagabundagem do espírito, é uma atividade dirigida, uma atividade criadora e desveladora de 
seres. O devaneio, estado em que se imaginam e se criam imagens novas, está ligado à vontade 
se sonhar. O mundo é resistente, e, para vencer esta resistência, é preciso vontade de trabalhar”. 
(Ibidem, p.43) 
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A passagem poética escrita por Karen Debértolis reporta-se a inúmeros elementos usados por 
Bachelard em suas reflexões sobre a imagem: 
“uma música melodiosamente estridente embebedava a areia de sonoridades vozes lamentações 
arábicas. Era como se alguém, ao longe, contando histórias de terras inabitáveis, de vales áridos, 
de territórios devastados pelas tempestades de solidão. Uma destas histórias falava de um 
peregrino qualquer, que antes da última tempestade (não me parecia terem ocorrido precipitações 
pluviométricas) teve um sonho ao longo de semanas. Durante a noite, acordava assombrado com 
certa imagem: uma vastidão interminável de miseráveis, encobertos por panos rotos, vinham em 
sua direção como se houvessem vislumbrado uma cabana onde pudessem se instalar e deter a 
marcha em busca de uma terra qualquer que alguém lhes tinha prometido. Esses homens que 
vagavam perdidos pela infindável humanidade redonda, de olhos petrificados pela obstinada 
busca de esperança, rumavam com passo firme em direção à casa. Acuado, assustado, prevenido 
por tal imagem, no sétimo dia, o peregrino resolveu começar a sua marcha ao território inóspito 
de seu planeta. Ao longo da caminhada de dias, ouvia coros de homens cantando trechos de 
antigos escritos. Não sabia muito bem precisar em qual língua. Talvez sânscrito. Talvez trechos 
do alcorão. Névoa de nada gritava o vento ao longo de sua peregrinação. Tudo névoas de nada 
replicavam as vozes em cantochão. Visões entre nuvens. O rosto de deuses sobre abismos. E ele 
caminhou uns tantos dias e noites sem fim, fiando-se em parábolas contadas por estranhos que 
encontrava pelas ásperas sendas de seu destino. Quase derrotado pela brincadeira suave entre o 
que o olho, olha, chegou a um ponto eqüidistante em que não se sentia nem vaga lembrança de 
atlânticos ou de pacíficos. Bem ali, naquele ponto, deu-se conta de que as vozes cessavam. 
Nuvens de nada, tudo névoas, de nada.” (DEBÉRTOLIS e MAGALHÃES, 2006. p.17) 
O devaneio liga-se ao sonho, mas não é sonho e nem pode sê-lo, pois este  existe durante o sono. 
Contudo, a vontade de sonhar persiste na ação do sonhador e o trabalho criativo integra, além da 
imaginação, uma prática técnica, definida por Escher como “recreio”, entretanto, indispensável 
para a consolidação da imagem.  O devaneio é sempre único e subjetivo, não se devaneia em 
grupo. Devanear é algo íntimo, próprio, que permite o estabelecimento de um elo com o estado 
de solidão, ou mesmo, com as “tempestades de solidão”. Esse espaço íntimo é abordado de 
forma mais específica, a meu ver, durante o trecho em que Bachelard apresenta a imagem dos 
cantos e a imensidão íntima. 
A solidão não é, de forma alguma, um elemento pejorativo. Ao contrário, é neste espaço que o 
sujeito pode encontrar-se consigo mesmo e com o universo. Todos os espaços angulares, onde o 
sujeito se recolhe e/ou se encolhe, são locais de solidão, donde emergem os germes do quarto e 
da casa (Bachelard, 2008. p.147). As tempestades de solidão são momentos de criação profunda, 
diluídos no espírito imaginativo do sonhador. Nessa imobilidade, ao viver o espaço no qual está, 
ou seja, ao viver o próprio corpo na solidão conferida à alma, o sujeito-artista cria, de modo tão 
lindamente onírico, que o desvelamento de suas intimidades revelam-se como retratos do 
cotidiano. A Lei de Lavoisier, segundo a qual, nada se cria, tudo se transforma, não se aplica ao 
sonhador que vive no ímpeto da novidade imaginativa. A conservação da massa não é válida ao 
sujeito-artista, pois ele pode criar o novo por meio de sua capacidade imaginativa, destruindo, 
assim, os hiatos incômodos que o mundo impõe, o que o leva  à felicidade da novidade e do 
instante gerador, à extrapolação dos limites do científico e a um viver no puro onirismo 
imaginário. 
“O cotidiano – presente ou passado – irrompe no terreno filosófico e fornece matéria à reflexão: 
o cotidiano com suas lembranças, seus devaneios, seu sonhar acordado. Nesses momentos, é 
importante assinalar, a reflexão filosófica não cede lugar ao memorialista literário: permanece 
reflexão filosófica, a visitar seus porões e alicerces. Por isso Bachelar não fala do espaço apenas 
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diurnamente, enquanto categoria física e matemática, espaço neutro, impessoal; resgata, no nível 
do imaginário poético e filosófico, o espaço enquanto lugar: situado, singular, povoado por 
lembranças pessoais, sítio de experiências colorido por emoções datadas. Esse espaço, que se 
desdobra e singulariza em casa, concha, ninho, cofre, gaveta..., é cenário da vida do corpo, 
morada de afetos, fonte de poiesis artística ou filosófica...” (PESSANHA, 2002. p.156) 
Criar impõe-se ao sujeito-artista, pois não escolho criar, não escolho imaginar, isso é nato, está 
em cada um. A dádiva prometéica já é nossa.  Cabe a cada um saber usá-la. Entretanto, é válido 
salientar a dificuldade do ato criativo. As coisas surgem num imaginário tão-complexo que 
desvelar tais devaneios é fazer florescer uma nova vida. Obviamente, não se procura deter o 
tempo como Fausto o desejou, pois, aqui, tempo e espaço andam de mãos dadas e trocam 
alianças inquebráveis. A ocupação, que não é uma pré-ocupação,  delineia-se nas curvas 
aconchegantes do repouso do ninho de Oiticica. Tão difícil quanto montar um mundo em seis 
ninhos, é viver as tempestades de solidão, retirando, de ambos, os elementos para a criação 
artística.  
Por vezes, a solidão é necessária. Sua existência recompõe o corpo, faz inaugurar nova vida, 
rompe limites e expurga a preguiça. Nela, encontramos traços bem espessos do ato criativo. 
Quando se entrega à solidão, o sujeito tem a possibilidade de adentrar, mais adequadamente, em 
seu centro, e, por conseguinte, de compreender melhor o arrodeamento vindo das coisas e dos 
outros, ou seja, do externo a ele.  
No trecho poético, o abrigo ao corpo é vislumbrado pela cabana, embora não haja a compreensão 
de que corpo e cabana são, em si, a mesma coisa. A ânsia em abrigar-se faz com que se esqueça 
o habitar primevo corporal. A confusão em recolher-se das tempestades da solidão é ampliada 
para a humanidade redonda e, assim, a imensidão entra em cena como desveladora dos dois 
espaços consoantes, nela contidos: a intimidade e o mundo (ibidem, p.207). Incrivelmente, a 
filosofia e a arte sempre se propuseram a compreender esta relação dialético-simbiótica entre o 
interno e o externo e o mais lindo dessa retórica é a sua confirmação como alimento propulsor do 
sujeito.  
A cabana, a casa, o abrigo, os locais de vida do ser, encontram-se na fenomenologia do redondo 
bachelardiano como ninhos espaciais onde a intimidade aflora cheia de esperança no espaço da 
vida. A personagem de Debértolis, ao sonhar, caminha num espaço-tempo de intimidade. 
Convidada a viver tempestades de solidão, a buscar uma morada, a experimentar a redondeza da 
humanidade, notando a névoa a ser soprada nas 24 horas de sua existencialidade, quase é pega 
pela armadilha da percepção, olha apenas o que vê e se esquece do charlatanismo ocular, mas 
supera a condição da derrota na fortaleza da palavra quase. Ela não foi pega, não se desviou, 
sentiu e viveu um espaço íntimo na experiência de seu corpo. O imaginário é do reino da 
corporalidade, brota das interações dessa matéria com o espírito. A esperança, então, fincou sua 
raiz, rasgou os Véus de Maia; da névoa, ou seja, do nada, mostrou o íntimo, portanto, o espaço 
da criação. 
Na finalização do trecho poético, a personagem experimenta o silêncio das vozes que cessaram, 
pois encontrou, na sua solidão, o espaço de que necessitava. O silêncio acompanha a solidão 
ininterruptamente. Obviamente, silenciar não significa, oniricamente, apenas uma quietude, uma 
falta de sonoridades, mas vai além, porque um corpo pode silenciar-se do externo para ouvir a 
sua intimidade, e assim ocorre na solidão. Contudo, esta característica presente no momento de 
isolamento do ser é prenhe de motivações contraditórias. O sujeito-artista, ao vivenciar este 
espaço corporal solitário, experimenta a audição de seu próprio corpo, ou seja, ao isolar-se dos 
ruídos exteriores, percebe os sons trazidos pelas suas funções orgânicas e pelo seu imaginário 
contínuo.  
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Muitas vezes, o artista luta com a sua intimidade, pois necessita extrapolá-la e voltar a ouvir o 
externo, o mundo, ao mesmo tempo em que precisa dialogar com ambas as dimensões. Esta 
experiência é encontrada na letra de uma música de Chico Buarque, chamada Agora falando 
sério, onde o artista, no caso ele próprio – músico, compositor e poeta – queria não cantar, pois  
necessitava recolher-se, assim, enxota os sons do mundo para criar, mas retorna, explicando a 
impossibilidade de permanecer em si e a necessidade de dialogar com o mundo. Entretanto, 
demonstra uma grande dificuldade íntima quando traz á tona a imagem do seu quintal 
despedaçado e, depois disso, torna a dizer que seria necessário silenciar. Esta música de Chico 
demonstra, a mim, as tempestades de solidão do momento criativo. Embolam-se, aí, os anseios 
do isolamento e do compartilhamento, justapondo-se as imbricações responsáveis pelo ato 
criativo.  
 
“Agora falando sério Eu queria não cantar 
A cantiga bonita Que se acredita que o mal espanta 
Dou um chute no lirismo, um pega no cachorro e um tiro no sabiá 
Dou um fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar 
Agora falando sério Eu queria não mentir 
Não queria enganar, driblar, iludir tanto desencanto 
E você que está me ouvindo Quer saber o que está havendo com as flores do meu quintal? 
O amor-perfeito, traindo, a sempre-viva, morrendo, e a rosa, cheirando mal 
Agora falando sério Preferia não falar 
Nada que distraísse o sono difícil, como acalanto 
Eu quero fazer silêncio Um silêncio tão doente do vizinho reclamar 
E chamar polícia e médico e o síndico do meu prédio pedindo para eu cantar 
Agora falando sério Eu queria não cantar, falando sério 
Agora falando sério Preferia não falar, falando sério” 
 
Encontra-se, na letra desta canção, o sujeito espiralado bachelardiano, que faz o movimento ao 
centro e retorna ao externo e, vice-versa. Nada se pode ter do Eu se ele não estiver em conexão 
com o mundo. O universo só o é porque também integra a unicidade do sujeito. Assim, Eu e 
universo formam o corpo do espaço criativo. Mesmo Prometeu, enquanto acorrentado, não 
expurgou a esperança de sua intimidade, pois, mesmo isolado do movimento corporal, pôde 
mover-se em seu imaginário, alcançando o espaço do Outrem, dos homens, seus filhos. A dor de 
Prometeu é a dor do homem; a águia esfomeada que come o seu fígado durante o dia para que, à 
noite, ele se reconstitua, é a representação da dialética sofrida por nós frente ao mundo, na 
tentativa de encontrar o sossego espiritual. Mas isto é impossível, pois o que seria do sujeito sem 
o impulso daquilo que o rói? Quais motivos existiram para a ação criativa, se nada se impusesse 
como obstáculo e dor? A dor da bicada da águia é o compartilhamento com mundo das 
intimidades do sujeito. Ao retirar um pedaço da carne, da vida, o mundo gera novas significações 
para o interno; a vida toma novos rumos e o imaginário perfaz caminhos impensados pela 
racionalidade. Instaura-se, então, o instante bachelardiano da ruptura da mesmice e da criação do 
novo. “O ser é sucessivamente condensação que se dispersa explodindo e dispersão que reflui 
para o centro. O exterior e o interior são ambos íntimos” (BACHELARD, 2008. p.221) 
É na solidão, no silêncio partilhado e na intimidade que se encontra a realização do devaneio, 
pois estas são as ferramentas imaginantes possibilitadoras da inovação. No devaneio, o homem é 
ativo, faz seu percurso consciente, no sonho, entretanto, ele é apenas coadjuvante. O sonhador 
não é um sujeito que dorme, não aqui, pois trata-se do homem que devaneia e que, com sua 
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imaginação, faz de seu corpo um obus que, depois de fragmentado,  reconstrói-se 
autonomamente. Esta movimentação entre o dentro e o fora, o concêntrico e o excêntrico, é algo 
realizante. Afirmo que a solidão é o espaço de encontro com o devaneio, porque, sem a 
intimidade, o homem não conseguiria olhar para si próprio. “Ver” além da casca da noz não é 
apenas abri-la, mas sim, penetrá-la. Tal penetração só ocorre em devaneios. Somente o 
imaginário pode aprofundar e extrair o novo. Assim, o sujeito-artista, sabendo disso, recolhe-se 
nos instantes de sua criação, reveste-se de sua intimidade reveladora do mundo e compartilha seu 
interior mais profundo com o mesmo, com o outrem. A resposta da partilha vem através do 
produto criado, seja poesia, música, pintura, escultura, instalação, vídeo ou performance. Os 
estilhaços destas ações são retornáveis ao ser, para que o movimento não cesse e, nem mesmo, 
acomode-se. 

 
Figura 01 – Espirais. Fonte: Escher, 2006. p. 59 

 
“Quatro tiras em espiral enrolam-se, formando um tubo arqueado, como um toro que se adelgaça 
cada vez mais e, voltando ao ponto de partida, penetra em si mesmo, e pela segunda vez, começa 
a sua circulação” (ESCHER, 2006. p.12). Assim, entrelaçam-se, pela comunicabilidade, dois 
meios distintos: o interno e o externo, os quais possuem uma superfície que os une – a obra – e 
esta, por sua vez,  ganhou existência  em função do corpo que a criou, ou seja, o sujeito-artista, 
que, no caso, é a própria internalidade. Isto gera um movimento sem-fim. Esta movimentação 
que é una, a meu ver, pois ocorre no corpo e no espírito, concomitantemente, só pode, por 
representar o processo criativo, ser ilustrada a partir de tal imagem. 
Esta espiral agrega, em si, todos os princípios pretendidos pela discussão e deflagra a 
continuidade e o relacionamento sem fim dos meios. A espiral é a própria superfície, que ora 
delimita os espaços e ora os une. Existe a impossibilidade de se delimitar o início e o término do 
movimento espiralado, como também, de se demarcar um limite espacial, seja real ou virtual, de 
separação ou união daquilo que está dentro com o que está fora. Por isso, vê-se somente um 
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dentro-fora e um fora-dentro constantes, como ocorre no processo de criação – já visto nas 
poesias de Debértolis e Chico Buarque – e que pode ser constado na obra artística enquanto 
produto do sonhador. 
Para mim, o espaço não é somente o lugar onde o trabalho se instala, mas onde ele, de fato, 
acontece e se origina, isto é, o próprio corpo. Assim, acredito, também, que o corpo é espaço por 
si próprio. Resta ainda dizer, que, de acordo com Bachelard (2008, p.50): 
“toda grande imagem tem um fundo onírico insondável e é sobre esse fundo onírico que o 
passado pessoal coloca cores particulares. Assim, é no final do curso da vida que veneramos 
realmente uma imagem, descobrindo suas raízes para além da história fixada na memória. No 
reino da imaginação absoluta, somos jovens muito tarde. É preciso perder o paraíso terrestre para 
vivê-lo verdadeiramente, para vivê-lo na realidade de suas imagens, na sublimação absoluta que 
transcende a toda a paixão”. 
Nota-se, em Bachelard, a prevalência da emoção. Ela possibilita ao sujeito viver  seu espaço,  
seu corpo, e experimentar a vida e sua finitude. As cores que são colocadas sobre as imagens 
surgidas em nosso imaginário ocorrem a posteriori; a imagem vem antes de seu passado, é nova, 
instaura um instante de novidade, mas se colore nas razões de um sujeito intelectualizado, pela 
história fixada em nós no decorrer de nosso transcurso de existência. A juventude tardia não é 
totalmente ruim, apesar de configurar-se assustadora ao meu espírito. Ela faz do sujeito-artista 
um sonhador eterno, pois é na realidade das imagens que temos a possibilidade de vivenciar todo 
o oferecido pelo universo e o partilhado pela singularidade de nossa subjetividade. 
“é essa pregnância da “função sensitiva” – do apelo ao sentir – a emoção que aproxima a 
metafísica de Bachelard ao mito de Dionísio, isso porque o mito deste nos revela um deus da 
metamorphósis, um deus que gera transformação por meio da epifania, do ekstasis, isto é, de 
uma catarse às avessas. Assim, a partir da narrativa de Dionísio, verificamos a inversão de 
valores do mito de Apolo e Prometeu, isto é, a substituição do “medèn ágan618” pelo 
“enthusiasmós”, do iluminismo científico pela imagem poética, da razão pela emoção, da 
disciplina pelo êxtase, do homo sapiens pelo homo demens619”. (FREITAS, 2006. p.113) 
A demência do homem não é negativa, ao contrário, é nela que a fundação concreta do 
imaginário ocorre, pois a liberdade pode instaurar-se sem medo – que é um elemento externo – 
permitindo ao sujeito o devaneio em sua vontade íntima e verdadeira. Não podemos louvar o 
imaginário em detrimento da racionalidade, nem o contrário. Devemos ter a sabedoria de 
conformá-los em nossos desejos, sabendo devanear e respeitando as cores que nossa 
racionalidade propõe às nossas emoções. O que vale em Bachelard é a instauração de um espaço 
feliz ao homem, e esta felicidade vem da certeza do equilíbrio em saber dosar os estratos do 
interno e do externo, ambos como necessários ao desenvolvimento humano, salientando-se, 
entretanto, que, na criação, no ato criativo, o imaginário deve prevalecer, pois somente por meio 
dele é possível surgir a novidade. Depois da instauração  do novo, pode-se colori-lo à vontade. O 
verdadeiro ato criador está no espaço do corpo que sabe respeitar a união da vida em suas inter-
relações. 
Freitas afirma a inversão dos mitos, eu apenas diria que eles se complementam, sem inversão e 
em comunhão. A emoção nada seria se dela não se pudesse retirar a experiência. O novo 
bachelardiano não pretende expurgar o racionalismo científico, apenas quer dizer ao sujeito-
artista do seu direito de sonhar, da possibilidade de felicidade na esperança da novidade que vem 
do instante criativo. Bachelard (2008. p. 207)  ensina, com pureza e destreza, que, “para cada 

                                            
618  - Nada em excesso. 
619  - Homem louco, demente. 
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objeto, o distante é o presente, o horizonte tem tanta existência quanto o centro”. Isso delineado, 
nada mais é preciso ao Ser do que sonhar acordado. 
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Retificações Acerca de “Apontamentos Sobre a Minúcia na Mediação em 
Museus” 
Por Nicole Cosh620 
 
 
 Em meados de 2006, conheci o “Ensaio sobre o conhecimento aproximado”, de Gaston 
Bachelard, tese de doutoramento que publicou pela primeira vez em 1928. Inspirada pelas suas 
idéias acerca da construção do conhecimento científico, relacionei-as à construção do 
conhecimento em arte, especialmente no âmbito de instituições culturais. O resultado inicial 
destas relações, publiquei num artigo de maio de 2008, “Apontamentos Sobre a Minúcia na 
Mediação em Museus”, focando a construção do conhecimento em arte pelo público suscitado 
pelas mediações em museus. 
 Neste trabalho, teci relações entre proposições de Bachelard presentes no “Ensaio (...)” e 
o encontro obra-público, no âmbito de duas instituições recifenses, a Fundação Joaquim Nabuco 
– FUNDAJ e o Instituto Ricardo Brennand – IRB. Contudo, conforme já indicara, este escrito foi 
uma aproximação, no sentido bachelardiano. Aqui, portanto, buscarei outra aproximação, através 
da retificação que para Bachelard é inerente à ciência. 
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Retificação 
 Já no início do Livro Primeiro, o autor do “Ensaio (...)” afirma que “conhecer é descrever 
para reconhecer” (2004: 13). E sendo o conhecimento uma descrição, Bachelard pontua que o 
postulado da epistemologia é o caráter inacabado do conhecimento. Pois cada descrição é 
passível de retificações, e assim não se pode considerar definitivo o primeiro encontro que gera a 
descrição, colocará o autor no Livro Quarto.  
 A retificação é, portanto, o que confere o caráter de verdade do conhecimento – 
aproximado – pois inclui as diferentes nuanças que cercam a construção do conhecimento. 
Bachelard, diferentemente de correntes cartesianas da epistemologia, confere ao conhecimento 
um caráter dinâmico, e a retificação é a via possível para abarcar essa dinâmica: 
 “Se os objetos mantivessem entre si relações precisas e constantes, caberia a expectativa 
de atingir um conhecimento fixo. Mas os objetos só podem comportar relações provisórias, já 
que eles são para nós posições provisórias e quase sempre pragmáticas e convencionais do 
dado.” (Bachelard, 2004: 252-253)  
 A cada aproximação entre sujeito e objeto, ou sujeito e conceito, podem ser realizadas 
retificações, pois os objetos e conceitos possuem predicados em si e também a partir do contato 
com o sujeito, e desta maneira a conceitualização é, em essência, inacabada. Portanto, 
fundamentalmente, a retificação coloca-se como elemento da ciência aproximal que Bachelard 
propõe. 
 Considerando o que Bachelard indica para o conhecimento científico, creio que é possível 
estabelecer relações com o conhecimento em arte. Também em arte cada encontro obra-público, 
a meu ver, é uma aproximação. Tem-se as sensações primeiras, em seguida outras; também 
outras ao se olhar para a etiqueta; sensações outras ainda, caso haja alguma atividade educativa. 
A lista é extensa e o que parece-me comum a todos esses movimentos são as retificações que 
cada um pode conter. No cerne de cada uma dessas retificações na fruição da arte, encontra-se a 
minúcia.   
 
Retificação e Minúcia 
 Para o autor, a minuciosidade tem papel fundamental na construção do objetivo, uma vez 
que abarca o detalhe, que é intrínseco à construção do conhecimento. Deste modo, a cada 
aproximação, diferentes aspectos da interação sujeito-objeto estão colocados, e estes aspectos 
devem ser vistos por meio de suas particularidades. Ao invés de se buscar o objetivo por meio da 
generalização das relações, Bachelard propõe que a objetividade resida na minúcia: 
“Para o observador atento à análise do dado, a lei científica é apenas um ponto de apoio, um 
meio, muitas vezes provisório, puramente pragmático, para chegar ao fato. (...) Não se espera 
que a lei brote da simples comparação dos fatos, da simples superposição de imagens mais ou 
menos coerentes. É numa experiência única, executada de decimais em decimais, que se busca 
chegar a traços gerais.” (2004: 255)  
 Nesta experiência de que nos fala o autor, o espaço que a retificação tem é fundamental, 
pois permite que detalhes – observados por meio da busca pela minúcia – possam ser 
incorporados e modificados ao fato. Paralelamente a este movimento sujeito-fato (ou objeto, ou 
conceito), Bachelard também indica o contrário. Para ele, o fato também arrebata o pesquisador. 
“Logo, é por uma troca sem fim, e nos dois sentidos, que o conhecimento cresce.” (2004: 268) 
Considerando, portanto, que o conhecimento cresce por meio de uma troca entre sujeito e objeto, 
cabe ressaltar que cada aproximação é uma experiência única, pois envolve sujeitos e objetos 
contextualizados.  
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Retificação, Minúcia e Mediação  
 Da escrita dos “Apontamentos (...)” até a escrita destas “Retificações (...)”, pude conhecer 
outros autores e até mesmo o próprio Bachelard. Desta maneira, as relações que teço aqui são 
acrescidas de retificações e minúcias, ambas no sentido empregado pelo autor, como se pode ver 
pelo que segue. 
 Inicialmente, é necessário pontuar que eu desconhecia os escritos bachelardianos sobre 
arte. Contudo, tive um contato inicial com suas obras sobre este tema, por meio de José Américo 
Motta Pessanha. Este autor, em artigo sobre Bachelard e Monet, pintor impressionista, indica que 
o primeiro se voltou contra uma tradição cartesiana que considera a imagem no máximo como 
uma metáfora ou alegoria e o cita: “a imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade 
de formar imagens da realidade; ela é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a 
realidade, que cantam a realidade.” (Bachelard apud Pessanha, 2006: 153)  
 Neste sentido, trata-se do olhar ativo que Alfredo Bosi (2006: 66) considera como 
dimensão axial do olhar para gregos e romanos helenizados, em contraposição a um olhar 
receptivo, do “ver-por-ver”. O primeiro é aquele que vê e percebe, infere, associa. E 
relacionando Bosi a Bachelard, o olhar ativo parece ser, também, aquele que poetiza. A cada um 
dos movimentos, afirmo, acontece uma retificação, pois são acrescentadas minúcias que 
modificam o objeto ou o dado, ou ainda, o conceito. 
   Neste ponto chego às relações entre Bachelard e a mediação em museus. Primeiramente, 
devo pontuar o que considero mediação. Se mediar é “estar entre”, creio que podem ser incluídos 
neste termo alguns aspectos que permeiam a relação público-obra em instituições culturais. 
Trata-se da museografia, das atividades educativas, das relações anteriores que o público tem – 
ou não – com a arte. Vou me ater às atividades educativas, utilizando-me a partir de agora do 
termo mediação.  
 Considero que a mediação deve ser pautada pela busca do estreitamento das relações 
entre público e obras. A meu ver, Bachelard, abordando o campo da construção do conhecimento 
científico, também indica um caminho para esta construção no âmbito da arte. É o caminho que 
passa pela busca do detalhe e as retificações que advém dessa busca. 
 Como retificação ao que apresentei em “Apontamentos (...)”, gostaria de citar uma das 
ações realizadas pelo “Projeto Primeiro Olhar – Ação Educativa em Arte Contemporânea”, o 
“Curso de Atualização em Arte Contemporânea para Professores”621. 

Antes de tudo, é necessário ressaltar que as produções artísticas a partir das quais o 
trabalho educativo foi realizado são obras de arte contemporânea. A definição mais imediata de 
arte contemporânea refere-se a sua inserção em uma perspectiva de um tempo histórico: é a arte 
produzida hoje. Contudo, esta definição deve ser ampliada para que possamos chegar a uma 
definição mais próxima das obras: é a arte produzida hoje baseada em questões acerca seu 
próprio campo, sua institucionalização, inserção na história da arte e públicos.  

                                            
621 Esta ação foi uma das atividades que promovi, junto a Neila Pontes, como coordenadora do Projeto 

Primeiro Olhar, em 2006. Criado em 2000 por Cristiana Tejo, que à época era coordenadora do setor de artes 
plásticas da FUNDAJ, o projeto consiste, em termos gerais, na realização de atividades educativas a partir das 
exposições do Trajetórias. Este edital anualmente seleciona artistas contemporâneos para expor nas galerias da 
instituição. No período em que estivemos à frente do projeto, criamos ações como: “Passaporte para a Arte” e 
“Conexões para o Passeio”, além dos jogos “Cartões Relacionais” e  “JogObjeto”. Também incrementamos ações já 
existentes, como o referido curso, enriquecido com materiais educativos, propostas de atividades, imagens em 
transparência e textos. 
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Fig. 1 – Foto: Jonathas Andrade 

 

 Porém, nem todos os públicos possuem todas essas referências, o que buscamos incitar 
por meio de ações educativas. No caso do Curso de Atualização, buscamos complementar a 
formação dos professores em arte contemporânea, esmiuçando as obras através de textos e 
imagens. A cada módulo do curso622, os professores eram instigados a construir conceitos em arte 
contemporânea, por meio de conversas com os mediadores da instituição, com os artistas. 
Contudo, o momento mais importante do curso era a visita às galerias, onde os professores 

tinham contato com as obras, primeiro sozinhos, 
depois conversando com mediadores e artistas. 
Ao final de cada módulo, os professores 
respondiam a uma avaliação do processo. Esta 
avaliação, ainda que um instrumento precário de 
análise623, pode nos oferecer alguns dados sobre 
as relações que os professores estabeleceram a 
partir do contato com a arte contemporânea.  

No primeiro módulo, que abordou as 
obras dos artistas Bruno Vieira e Aline Dias (fig. 
1), ao serem perguntados sobre a mediação, dois 
professores apresentaram as seguintes respostas: 

“A mediação auxiliou na leitura das 
obras expostas por conter caminhos, pistas.” 
“A mediação auxiliou na leitura das obras 
expostas por causa dos elementos apresentados 
pelos mediadores que (muito facilmente) 
passariam despercebidos.” 
 Desses dois depoimentos é possível 
estabelecer ligações com Gastón Bachelard. No 
primeiro deles, ao indicar caminhos, a mediação 
indica um meio de descrição do objeto, sem 
desvendá-lo de todo, o que apenas acontece a 
partir das inferências do público. Já o segundo 

depoimento pode mostrar que a mediação pode acrescentar à visualidade das obras outros 
elementos, como a história da arte e do artista. 
 Contudo, o que proponho aqui passa muito longe da mediação atuar como finalizadora 
das proposições dos artistas. Acredito que lançar questionamentos e apresentar idéias, por meio 
da mediação, diversifica as experiências estéticas que as obras provocam per si. Um dos 
professores, por exemplo, considera que a mediação auxiliou a leitura das obras em parte, 
“porque algumas obras deixam interrogações”. 

O caráter inacabado que Bachelard atribui ao conhecimento eu também acredito ser 
característico da arte, na medida em que sua significação também vem do público, o que lhe 
confere um status dinâmico, pois a cada olhar, uma retificação é possível. 

Em um outro depoimento, desta vez a partir da vivência dos professores na Atualização 
do segundo módulo, um professor relata sua participação naquela ocasião: 

                                            
622 Ao todo, foram cinco módulos, abrangendo as exposições do Trajetórias de 2006. 
623 Hoje creio que poderíamos melhorar os questionamentos que a avaliação continha, para analisar de modo 

mais eficaz as reações dos professores às nossas propostas. Contudo, foi o primeiro instrumento de avaliação que 
criamos e, como tal, serviu-nos como aprendizagem acerca deste processo. 



 915

 
 “Interagindo e questionando. As questões discutidas foram provocadas para novas pesquisas. 
Esse novo olhar sobre escultura e pintura deixa uma inquietação.”  

 
A inquietação do professor pode se referir às obras em questão, que faiam parte da 

exposição “Branco Neve”. Proposta pelo artista carioca Hugo Houayek, esta exposição contou 
com cinco trabalhos, nos quais o artista dialogou com a cor da galeria Vicente do Rego Monteiro 
– branco neve. Este diálogo foi corporeificado em objetos, os quais o artista denominava pinturas 
– mas que não continham uma gota sequer de tinta. Eram lonas colocadas sobre chassis, que ora 
estavam esticadas ao máximo, ora estavam acolchoadas. 
Por esta breve descrição, é possível perceber que as obras de arte contemporânea, por não 
estarem, em sua maioria, enquadradas em categorias definidas – “é pintura?” – causam certa 
vertigem no público. Outro professor afirma “tenho dificuldade em interpretar obras 
contemporâneas.” 

Como se pode ver, este público considerou a mediação como parte inerente à leitura da 
obra. Contudo, que outras leituras serão possíveis? Será que apenas a leitura contextualizada 
pode provocar leituras válidas para o conhecimento em arte? Ou é possível que vivências 
descontextualizadas em arte contemporânea possam vir a ser experiências?  

Ainda no contexto da Fundaj, o artista Fabiano Marques apresentou em 2006, como parte 
do Trajetórias, uma instalação composta por jogos de tabuleiro, intitulada “Xadrez Combinado”. 
Eram jogos de variados tamanhos, e a proposta do artista era promover a interação entre públicos 
através dos objetos e de uma conversa para construir as regras do jogo, que variavam a cada 
jogo, conforme os desígnios do público. Foi talvez a exposição que mais instigou o público 
naquele ano.  
Ao chegar na exposição, alunos de escolas oriundas de diversos locais da cidade ficavam 
extasiados com a possibilidade de interagir com as obras. Chegando na sala, primeiramente 
tinham a sensação visual que os objetos despertavam: “é um xadrez”, afirmavam. Contudo, 
quando confrontados com a primeira regra do jogo, que era a de criar uma regra, ocorria uma 
vertigem, em muitos casos. Mas depois desse momento, os alunos chegavam perto, tocavam 
(“tem uns pesados e uns leves”) e novas vivências aconteciam.  

Se considerarmos o encontro do público com a obra, mesmo que ele se dê sem uma 
mediação cultural, pode constituir-se como conhecimento em arte. Ou seja, respondendo à 
primeira pergunta incontáveis leituras são possíveis para os objetos artísticos, pois cada pessoa 
possui suas referências próprias em relação à arte. Como o processo de apreciação estética 
também é comunicacional (uma obra comunica a seu público por si mesma – a imagem que é, os 
materiais que usa, os temas que trata), para diferentes públicos haverá diferentes significados. 

Quanto à segunda questão, a meu ver as leituras possíveis serão sempre válidas, 
independentemente de serem contextualizadas ou não. Porém, é preciso ressaltar aqui que a 
formação em arte é fundamental para que o público leitor agregue outros significados àquilo que 
vê. E para fomentar esta formação, a contextualização das obras possibilita diferentes 
aproximações por situá-las no tempo, espaço, economia... A partir de reflexões propostas por 
diálogos promovidos pelo mediador, por atividades ou pelo próprio espaço museológico, o 
público, a meu ver, pode chegar às minúcias da obra, ocasionando assim as aproximações que 
creio serem necessárias para a experiência estética.  
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Um outro exemplo de aproximação no campo da arte, através da minúcia na mediação, é o 
Projeto Peça a Peça, no IRB624. Esta atividade acontece mensalmente desde 2006 e realiza 
oficinas, conversas entre mediadores e pesquisadores convidados, além de apresentações 
culturais, a partir de uma obra do acervo. Neste caso, a minuciosidade configura-se nas 
diferentes vivências geradas com as proposições do projeto, que apresentam, além da obra, 
outros aspectos corporeificados em atividades para o público. 
Assim, no 16º. Peça a Peça, cujo tema foi a obra “Lindóia”, realizamos diferentes atividades 
que podem ser consideradas como minúcias do quadro em questão. Trata-se de uma pintura a 
óleo realizada pelo português José Maria de Medeiros. Inspirado por um poema indigenista do 
século XIX de Basílio da Gama, o pintor executou a obra em 1882, e atualmente ela se encontra 
em exposição na Pinacoteca do IRB. Além da apreciação da pintura, houve uma representação 
do poema que inspirou o artista a realizá-la, no hall a instituição.  

Após esta atividade, uma palestra ampliou as vivências do público com a obra, na qual 
Ruth Gouveia Gabino e Eliana Barros abordaram, respectivamente, a pintura indigenista no 
século XIX e questões indígenas na atualidade, enfatizando a situação dos índios em 
Pernambuco. Para as crianças, a fruição da obra foi ampliada por uma oficina de cerâmica, 
realizada pelas arte-educadoras Cristiane Mabel e Flávia Costa. Finalizando a programação, o 
público pôde ver o documentário “Chicão Xucuru”. 
Eliot Eisner (1999: 84) aponta que, na relação com a arte, as pessoas fazem principalmente 
quatro coisas: “Elas vêem arte. Elas entendem o lugar da arte na cultura, através dos tempos. 
Elas fazem julgamentos sobre suas qualidades. Elas fazem arte.” A meu ver, todos estes 
movimentos baseiam-se na minuciosidade inerente a cada obra, bem como aos detalhes na 
relação obra-público, mediada pelas ações propostas pelas instituições. No caso do Peça a Peça, 
vê-se que nos encontros do público com o objeto do museu é sempre possível agregar minúcias 
às obras, ampliando assim seu campo de ressignificação e ocasionando outras experiências no 
público.  

A minuciosidade na mediação configura-se então como um dos caminhos possíveis para 
a ressignificação das obras. Contudo, é inegável que nem sempre é possível promover todos os 
fazeres que Eisner propõe para o ensino de arte. Mas se a minuciosidade que tanto falamos está 
na relação público-obra, então uma conversa despretensiosa entre mediador e visitante, por 
exemplo, pode agregar outros significados ao público, promovendo então a experiência. 

 Experiência aqui entendida conforme John Dewey (1980), pois entre espectador e arte,  
“sem um ato de recriação, o objeto não será entendido como 

obra de arte. O artista selecionou, simplificou, clarificou, abreviou e 
condensou de acordo com seu desejo. O espectador tem de percorrer 
tais operações de acordo com seu ponto de vista e seu próprio interesse. 
(...) Em ambos, há compreensão, em sua significação literal – isto é um 
ajuntar de minúcias e particularidades fisicamente dispersas em um 
todo experienciado.” [grifo meu]  

Portanto, creio que cabe ao mediador, e às ações que a instituição promove, este 
ajuntamento de vivências – constituídas pelas minúcias e particularidades de cada objeto e 
situação de exibição – que provocará a experiência de que nos fala Dewey. 

                                            
624 Esta é uma das atividades promovidas pela Ação Educativa e Cultural do IRB, com coordenação geral de 

Joana D´arc Souza Lima e coordenação pedagógica de Áurea Bezerra. Como arte-educadora da instituição, criei 
junto a Albino Dantas, o Peça a Peça. A partir de então, outros mediadores e funcionários da instituição participam 
do projeto, bem como convidados, de diversas áreas do conhecimento. 
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O ajuntar reúne um fluxo de vivências que não necessariamente reclamam um fazer 
artístico, como propõe Eisner, mas fundamentalmente implicam em novas significações da obra 
para o público. Como já disse, a conversa que o mediador pode ter com diferentes públicos pode 
levar à experiência, se esta conversa for pautada por um objetivo claro de promover uma reflexão 
pautada na minuciosidade. A partir destas vivências e de suas próprias, as vivências se tornarão 
experiências estéticas. 

Por fim, creio que as vivências, ainda que descontextualizadas, constituem processos 
cognitivos no público. Por mais hermética que a arte contemporânea possa parecer, cada público 
constrói os significados que lhes são possíveis em seus respectivos quadros de referência. Ainda 
que a vivência seja a da repulsa, também o padecimento se constitui como experiência estética, 
como o afirmou Dewey (1980).  

Chego então, ao que me propus neste texto: retificar apontamentos sobre a minúcia na 
experiência estética. Desta forma, que ela seja provocada pelo público, em sua busca pela arte; 
pelo mediador, em descontraídas – mas nem por isso ínfimas – conversas com o público; pelas 
instituições, através de suas ações. Assim, um fluxo de ressignificações entre obras e público 
provocará diferentes vivências para a experiência estética. 

Mais do que uma prática complexificada, proponho, finalmente, uma ação pautada na 
minúcia, no particular de cada público, de cada situação educativa no museu. Tempo e escuta do 
outro (em todas as partes envolvidas) talvez sejam a predisposição inicial para a experiência 
estética que nós mediadores poderemos provocar, quaisquer que sejam as condições que as 
instituições e o campo da arte forneçam. 

Finalizo apontando um campo para retificações, a mediação. Posto que a construção de 
conhecimentos, por conseguinte de experiências, pode ser realizada através de aproximações, 
pela busca do detalhe, a cada aproximação uma retificação ocorre. Desta forma, como proposto 
por Bachelard, o que apresentei foi uma aproximação acerca da construção do conhecimento na 
relação público-obra.  

A partir daqui, espero que outras retificações sejam realizadas, através das reflexões de 
mediadores e ações educativas sobre sua prática, para novas aproximações das relações no 
campo da arte, em busca de promover diversificadas experiências estéticas. 
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A construção do imaginário do povo-de-santo angoleiro a partir da 
construção do imaginário acadêmico. 

Sérgio Paulo Adolfo 
(Universidade Estadual de Londrina Pr.) 

 
A presente comunicação é o resultado parcial de nossas pesquisas junto aos terreiros congo-
angola de Londrina-Pr. e de São Paulo (capital e interior) e que têm como objetivo, tais 
pesquisas, compreender o fenômeno que esses terreiros têm empreendido na direção de 
adquirirem uma verdadeira identidade angoleira. Para tal, estamos nos amparando nos teóricos 
das áreas de antropologia e sociologia que têm trabalhado a temática no Brasil, assim como nos 
estudiosos sobre memória e imaginário. 
Na área das religiões de matriz bantu no Brasil, existe uma enorme carência de estudos, pois 
muito pouco ou quase nada tem sido feito desde que nossos pioneiros, que trabalharam na 
pesquisa do homem africano e suas manifestações simbólicas, afirmaram não encontrar 
elementos de peso da cultura bantu no Brasil. Desde tais afirmações, a atenção dos estudiosos 
passou a ser voltada para os sudaneses, alimentando a idéia do nagocentrismo, que muito 
prejuízo tem causado, já que reforça a tese lançada por Nina Rodrigues e acalentada por Edison 
Carneiro e Arthur Ramos de que, os bantu eram possuidores de uma mítica paupérrima, com 
ausência total de mitos cosmogônicos e fundadores, razão por que teriam se apoderado da mítica 
e dos rituais nagôs. Em decorrência da falta de estudos mais aprofundados sobre o tema, a tarefa 
de compreender a mítica bantu no Brasil de hoje, infelizmente, tornou-se quase impossível. 
No entanto, os bantu, na atualidade, têm-se empenhado na busca de uma identidade própria, 
rastreando memórias e bibliografia produzida em África por etnólogos portugueses e belgas, com 
o intuito de reforçar práticas do culto do candomblé de angola no Brasil, buscando a verdadeira 
face da modalidade religiosa que praticam.  
Primeiro ato: 
 
Corre o século XIX e as últimas levas de escravizados são descarregadas do navio negreiro no 
porto de Salvador-Ba. Dessa última leva descem do navio infecto três jovens senhoras de ar 
nobre, gestos aristocráticos e andar majestoso. São três princesas do outrora poderoso reino de 
Oyó, que em guerra de muitos anos acabou sendo subjugado pelo inimigo, que em fúria 
assassina põe seus moradores restantes, inclusive membros da casa real, em cativeiro. Essas três 
mulheres acabadas de desembarcar trazem essa triste sina e essa malfadada história. Elas são 
Akalá, Adetá e Nassô e do porto são levadas para o mercado onde serão vendidas tais como os 
demais escravos desembarcados naquele dia e nos dias seguintes.  
Eram belas, jovens, dignas e dentro de pouco foram vendidas, não para qualquer comprador, e 
sim, para um homem negro que representava uma irmandade religiosa, que sabendo do 
desembarque das princesas correu ao mercado para comprá-las e alforriá-las. E assim foi feito. 
As três princesas foram alforriadas e fundaram uma casa religiosa, próximo a igreja da 
barroquinha, que, depois foi transferida para o Bairro Engenho Velho da Federação. Essa casa  
recebeu o nome de Casa Branca do Engenho Velho, ou Ilê Axé Iyá Nassô Oka,  porque uma das 
princesas, a Iyá Nassô, foi sua primeira sacerdotisa.  
 
Segundo ato: 
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Corria o final do século XIX e desembarca no porto de Salvador, uma mulher jovem, de aspecto 
severo, mas bondoso, chegada do Rio Grande do Sul. Era uma mulher livre, nascera livre, tinha 
nessa época por volta de 25 anos. Essa jovem senhora chamava-se Maria Genoveva do Bonfim, 
mas carregava o carinhoso apelido de Maria Neném, não porque tivesse aspecto infantil e sim 
devido ao seu tamanho; era pequenina, e recebera esse epíteto em kikongo, que neném quer dizer 
pequeno. Era, portanto, Maria pequena, pois era ágil, graciosa como uma menina. Sabia ela que 
era descendente de gente do congo ou de angola, por isso estava à procura de um sacerdote que 
tivesse a possibilidade de iniciá-la nos segredos da religião de seus ancestrais. Mulher jovem, 
mas muito esperta, e acostumada aos revezes da vida de gente preta e escravizada, alojou-se em 
Salvador em casa de outros angolanos e percebeu que naquela cidade em crescimento 
vertiginoso, um bom negócio seria vender, alugar e comprar imóveis e a essa profissão se 
dedicou. Em suas andanças na labuta diária conheceu um angolano de Cabinda, Roberto Barros 
Reis, chamado de Kimbanda Kinunga, por seu posto sacerdotal adquirido antes do cativeiro, em 
sua terra de origem. Maria Neném enxergou nesse encontro um ato da providência de seus 
ancestrais, porque viera a Salvador exatamente por essa razão. Assim, kimbanda Kinunga iniciou 
Maria Neném para o Nkissi Kavungo e também lhe ensinou os mistérios da religião do povo 
bantu.  
Em 1901 Kimbanda Kinunga foi morar com os ancestrais e Maria Neném assumiu a direção da 
casa religiosa fundada por ele, a Nzo Tumbensi, também chamado de Terreiro de Santa Luzia. 
Esse terreiro, o Nzo Tumbenci deu origem a todos os terreiros de congo-angola do Brasil e é 
uma referência a todos os angoleiros de várias raízes e procedências.  
 
Terceiro ato: 
Estas duas histórias fazem parte do imaginário do povo-de-santo brasileiro, a primeira do povo-
de-santo da nação ketu e a segunda do povo-de-santo da nação congo-angola. Ambos, o povo de 
ketu, assim como o povo de congo-angola, defendem alguns pressupostos importantes que 
sustentam a historicidade e o caráter sagrado de suas nações, através de suas fundadoras míticas. 
Tanto Iyá Nassô, quanto Maria Neném são personagens históricos,  mas que de nenhuma existe 
uma documentação que dê conta de suas origens ou filiação religiosa. No entanto, Iyá Nassô, por 
um processo de aglutinação, muito comum nas histórias míticas, foi elevada a categoria de 
sacerdotisa da Casa real de Xangô, no Reino de Oyó. Maria Neném, no imaginário do povo-de-
santo veio do Rio Grande do Sul, atravessando um país de dimensões continentais, através do 
litoral, em busca de alguém que pudesse iniciá-la nos mistérios do culto de seus antepassados. 
Esses dois acontecimentos, ser sacerdotisa de Xangô e vir de tão longe em busca dos mistérios 
religiosos já é o bastante para torná-las figuras míticas e aptas a serem consideradas as 
fundadoras das casas matrizes de duas grandes nações de candomblé, a nação ketu e a nação de 
congo-angola. 
A história de Iyá Nassô foi, por várias vezes, referendada pela academia. Primeiro através de 
Edison Carneiro, em seguida por Roger Bastide e Pierre Verger, depois por Mestre Didi e por 
Juana Elbein dos Santos. Essa história da realeza das fundadoras do Engenho Velho, que, num 
primeiro momento, fazia parte apenas do imaginário do povo-de-santo do Candomblé do 
Engenho Velho passou a fazer parte também do imaginário da academia. Transposta da 
oralidade para as páginas de livros e papers e, no dizer de Pierre Verger  motivo de debates 
acalorados e eruditos, a história acabou ganhando foros de veracidade inquestionável, através da 
chancela da academia. 
Quanto ao percurso de Maria Neném, só Edison Carneiro tratou em poucas linhas do assunto, e, 
este acabou sendo relegado ao esquecimento, ficando restrito, portanto, ao imaginário apenas do 
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povo-de-santo angoleiro da antiga geração. As novas gerações pouco se lembram do fato e por 
incrível que pareça, essa Matriarca é muito pouco referendada nas conversas desse segmento 
religioso.  
Diferentemente do caso de Iyá Nassô, o assunto Maria Neném não foi levado em frente pela 
academia que não o legitimou e acabou se restringindo à esfera religiosa do candomblé de 
congo-angola e hoje, sobrevive apenas na memória dos mais-velhos. Os mais novos nessa 
modalidade religiosa, muitas vezes,  jamais ouviram falar no nome da Matriarca.  
A história do candomblé de congo-angola no Brasil está amparada quase que só na oralidade do 
Povo-de-santo angoleiro e  seus registros escritos bibliográficos expressivos são muito escassos. 
Os poucos registros existentes são de Edison Carneiro, dignos de crédito, é verdade, mas em 
alguns momentos extremamente confusos e pouco esclarecedores. Em Religiões Negras – 
Negros Bantos, editado pela primeira vez em 1937 ele usa a terminologia reducionista 
“candomblé de caboclo” para referir-se aos candomblés bantu. Explica o autor que, os 
candomblés de caboclo eram uma mistura de práticas nagôs, ameríndias e de catolicismo. Ainda 
segundo ele, os bantu não tinham mitologia nem deuses suficientes para seu culto e por isso se 
apoderaram dos orixás nagôs, das figuras de índios e da mitologia indígena, isso tudo 
sincretizado com o catolicismo popular. Pouco mais adiante, no entanto, ele diz que o único 
candomblé bantu, de nação Congo existente era o Terreiro de Santa Bárbara, de Manuel 
Bernardino da Paixão. O que podemos inferir dessa aparente confusão é que o autor, naquele 
momento, ainda não dispunha de conceitos muito claros a respeito dos candomblés que não se 
pautavam pelo modelo nagô. Páginas adiante ele reproduz interessante relato do Babalawô 
Martiniano do Bonfim, que, segundo Martiniano, o primeiro candomblé de caboclo, leia-se 
bantu, foi o de Naninha, uma senhora mulata, que dirigia seu candomblé no Moinho da antiga 
roça do Gantois que desapareceu com sua morte. O segundo candomblé de Caboclo, segundo 
Martiniano foi o de Silvana, que tocava sua roça num local chamado Periperí o que leva Edison 
Carneiro a concluir com a seguinte afirmação: “Daí, desses dois “terreiros” de caboclo, 
nasceram todos os candomblés que estamos estudando” (CARNEIRO: 1991, p.135). E notem 
que, o autor estava estudando os candomblés de origem bantu de então. E, continua informando 
que, ainda segundo Martiniano, os negros angolas costumavam usar tambores grandes, maiores 
que os dos nagôs e que, os tocavam deitados entre suas pernas. Acrescenta ainda, que o velho 
Babalawô Martiniano recordava-se da seriedade com que o Pai-de-santo Gregório Maqüende 
dirigia as festas de seu candomblé de nação Congo. Por essas afirmações podemos concluir 
dessas páginas de Edison Carneiro, que os candomblés de feição bantu, existem na Bahia desde 
os finais do século XIX, e que, desde seus primórdios cultuavam os caboclos, por isso eram 
chamados de candomblés de caboclo. É possível que a natureza do candomblé bantu, dada sua 
mítica,  já nasceu cultuando caboclo. É também necessário atentarmos para o fato de que 
Martiniano do Bonfim foi auxiliar de Nina Rodrigues e que este trabalhou como informante em 
suas pesquisas nas duas últimas décadas do século XIX e que Martiniano era figura conhecida e 
circulada nos meios africanos em Salvador. Se o Babalawô se recorda de dois candomblés de 
caboclo (sic) famosos no final do século XIX é sinal que os Bantu já tinham culto organizado 
desde então, mas que não foram notados por Nina Rodrigues nem por Manuel Querino625. 
Verdade é que, o único nome conhecido que ele cita é o de Gregório Maqüende, citado no 
pretérito, portanto, dado já como desaparecido e comparado a Bernardino da Paixão, por sua 

                                            
625  Manuel Querino, pesquisador auto-didata que viveu na Bahia , nasceu em 28 de julho de 1851, na cidade 

de Santo Amaro da Purificação. Escreveu entre outros livros e artigos para revistas, o célebre A raça africana e os 
seus costumes na Bahia, publicado pela primeira vez em 1938. 
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seriedade na condução de sua casa. Não podemos nos esquecer que Bernardino foi 
contemporâneo de Edison Carneiro e com ele estabeleceu relações de quase amizade. Em obra 
posterior, (CARNEIRO: 1982) veremos aparecer os nomes de Ciriáco e Maria Neném não como 
fundadores e sim como Zeladores de renome, ao lado de Mariquinha Lembá juntamente com o 
terreiro do Calabetã. Em alguns momentos, Carneiro reconhece a existência de candomblés 
bantu, em outros engloba todos os candomblés não nagôs no rol dos candomblés de caboclo. 
Igualmente, não temos encontrado outras referências à fundação ou início dos candomblés bantu 
na Bahia. As únicas referências são relativas ao funcionamento e fechamento dos famosos 
Calundus pelo Brasil  afora durante o período colonial, o que não nos autoriza a concluir que os 
candomblés bantu, como os conhecemos, tenha sido uma continuação dos Calundus. Ainda nessa 
linha de raciocínio, encontramos Ruth Landes, que esteve na Bahia no ano de 1936 e em seu 
livro Cidade das Mulheres,(LANDES:2002) narra a entrevista que fez com Mãe Sabina, famosa, 
na época, e que era mãe de um candomblé de caboclo, e por isso vivamente censurada pelo 
povo-de-santo em razão de suas práticas e posturas inovadoras e tampouco era reconhecida pelas 
Sacerdotisas nagôs. Sabina era continuadora de outra Mãe de Santo, por nome Theodora, essa 
sim respeitada até por Mãe Menininha, que era um ícone do candomblé de então. Por aí podemos 
deduzir que os candomblés de caboclo, ou seja, que não eram bantu, mas que cultuavam os 
orixás caboclizados eram diferentes dos candomblés bantu, diferença essa não percebida 
claramente por Edison Carneiro. E que, os candomblés legitimamente de caboclos que tinham a 
frente Sabina e Theodora estavam em sua fase inicial der formação naquele momento, década de 
30 do século XX, posteriores, portanto, aos candomblés de Naninha e Silvana, apontados por 
Martiniano.  Ainda no já citado Religiões Negras – Negros Bantos, de Carneiro, (1991) o autor 
nos relata um encontro que teve com o Pai-de-Santo Jubiabá, pai de iniciação de Joãozinho da 
Goméia, e diz lá claramente que Jubiabá era um Sacerdote de Candomblé de Caboclo. Isso nos 
permite pensar que talvez Jubiabá fosse um sacerdote de Candomblé bantu como sempre afirmou 
Tata Londirá. Nesse mesmo livro, Carneiro registra algumas cantigas coletadas em candomblés 
de Caboclo, sendo algumas em português, inclusive conhecidas nossas por as termos ouvido em 
casas de angola milongada.  Outras em Kikongo/kimbundo entoadas até hoje nas casas 
tradicionais o que é um dado a mais na nossa tese de que Carneiro confundiu candomblé de 
caboclo com candomblé bantu. Se Silvana e Theodora causavam tanto mal estar nos meios 
candomblecistas é porque praticavam um culto novo que feria a ortodoxia dos candomblés 
nagôs, ou seja, não era algo já concretizado e cimentado, mas alguma coisa inovadora e 
causadora de espanto e mal estar.  Por todas essas evidências, podemos concluir que o que 
Edison Carneiro chama de candomblé de caboclo era na verdade candomblé bantu. E ele próprio 
afirma através da fala de Martiniano do Bonfim que eles, os candomblés de caboclo (sic) 
existiam desde o século XIX, permanecendo ainda muito vivo nas lembranças de Martiniano as 
figuras de Naninha e Silvana, antigas sacerdotisas de candomblé bantu. Martiniano, no mesmo 
texto, também pontua a maneira dos angolanos tocarem seus atabaques, que eram bem maiores 
que os atuais (deles) usados pelos nagôs e inclusive à maneira de executá-los. Todos esses 
elementos nos conduzem a concluir que os candomblés bantu foram criados muito antes da 
Matriarca Maria Neném, que, eles já existiam na Bahia concomitantemente aos candomblés de 
outras nações. A importância de Maria Neném, chamada de “A Mãe do Angola” está no fato de 
que de suas mãos tiveram origem duas raízes importantes do candomblé Bantu, no Brasil,  o 
Bate-Folhas e o Tumba Junçara. Essas raízes foram criadas a partir das ações de Bernardino da 
Paixão e Manuel Ciriáco e que não sem razão, ela, Maria Neném, é figura viva na condição de 
fundadora do candomblé de angola, na memória do Povo-de-Santo angoleiro e, por isso, recebeu 
este merecido epíteto. 
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Nossos dois primeiros pesquisadores, pioneiros dos estudos afro-brasileiros entre nós 
Nina Rodrigues, médico legista do final do século XIX e começo do século XX e seu discípulo 
Edison Carneiro, expressaram suas opiniões nas obras que publicaram. 
 

“Debalde procurei entre os áfrico-bahianos idéias religiosas pertencentes 
aos negros bantús. Até hoje não conheço um só negro que faça idéia 
siquer do que seja o marimô ou o Unkulunkulú, dos Amazulús. Não 
pretendo que não existam na Bahia negros bantús, mas apenas que a 
julgar pelas formas religiosas persistentes não constituíram a procedência 
principal dos negros importados pelo tráfico.” (RODRIGUES:1935) 

 
“Os negros de Angola e do Congo não tinham deuses próprios, 
conhecendo apenas, remotamente, Zâmbi (angola) e Zambi-ampungu 
(Congo), que, talvez por influência da concepção católica da pomba do 
Espírito Santo, se transformaram e se reuniram em Zaniapombo. Há um 
ou outro inkice, apenas, de criação angola ou Congo, e entre estes 
Angoromêa, derivado de Angorô e identificado com Santa Izabel; Vumbe, 
as almas dos mortos; Zacaí e Umpanzo, espíritos inferiores que habitam 
as árvores... Os inkices atuais foram apropriados de outros povos, como 
os nagôs e os jejes, ou são criações recentes e sem passado. (CARNEIRO: 
1982). 
 

Estas duas afirmações feitas pelos inauguradores dos estudos sobre as religiões afro-brasileiras 
fizeram escola entre nós e nossos estudiosos, seguidores desses dois pioneiros, direcionaram seus 
estudos a partir dessas assertivas criando e dando fôlego a idéia do famoso nagocentrismo que 
tem desde então orientado as pesquisas no âmbito religioso. Se a academia tem direcionado suas 
preocupações tendo como alvo os templos de origem nagô, o próprio adepto da religião tem 
também, ao longo desses anos, – Nina Rodrigues escreve no início do século XX e Edison 
Carneiro nos anos 30 do mesmo século - conformado suas atividades litúrgicas, muitas vezes, 
usando de tais afirmações como verdades inquestionáveis, porque está no livro. O livro de 
Edison Carneiro, Candomblés da Bahia, (CARNEIRO:1982) tem presença marcada em muitas 
estantes dos terreiros de candomblé, só recentemente substituído ou acrescido pelos Os nagô e 
Morte de Juana Elbein dos Santos (SANTOS:1976) e Mitologia dos Orixás (PRANDI:1991) de 
Reginaldo Prandi. Aliás, corre a boca pequena entre o Povo-de- Santo, que muitas casas de 
candomblé foram fundadas e funcionam com os ensinamentos de Edison Carneiro. 
Os fatos acima relatados apenas reforçam o que estamos dizendo, que a academia foi a grande 
legitimadora dos estudos de candomblé no Brasil, privilegiando uma nação em detrimento das 
outras e de outras modalidades. Como a academia tem a chancela da ciência tem esse estranho 
poder de ditar determinadas normas e regras que a longo e médio prazo interferem no fazer 
social das várias camadas populacionais.  
O povo-de-santo angoleiro e o povo-de-santo gege não tiveram em mãos trabalhos, sobretudo 
livros, e o livro é um fetiche poderoso, porque representa o saber e o ensinamento, onde 
pudessem se identificar como praticantes de uma determinada modalidade religiosa. Por sua vez, 
a nação de Ketu sempre contou com intelectuais da academia ou fora dela que disseminaram 
novos conhecimentos e novas posturas relacionadas ao seu fazer religioso.  
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Outro dado a ser considerado é a mídia nacional que nos trilhos da academia, afinal a palavra dos 
intelectuais supostamente é a correta e legítima, também exalta uma modalidade religiosa em 
detrimento das demais.  
Desse conjunto - academia e mídia – foi formado o imaginário nacional a respeito das religiões 
afro-brasileiras, de tal forma, que hoje quando se fala em Minkissi ou Voduns, a maioria da 
nossa população não tem a mais remota idéia do que se trata, mas quando o assunto é orixá 
dificilmente alguém desconhece.  
Levando em conta que os meios de comunicação de massa é coisa recente, só vai acontecer com 
mais vigor a partir dos anos 50 do século XX e os estudos sobre candomblé começam bem antes, 
é fácil perceber o papel fundamental e precioso exercido pela academia em relação ao assunto.  
Quando Nina Rodrigues(RODRIGUES:1935)  inicia seus estudos tendo como alvo a população 
negra baiana ele não encontrou entre essa categoria apagada nenhum negro bantu e deixa claro 
isso em sua obra,  mas na verdade, havia já terreiros organizados pelos bantu como veremos 
depois em Edison Carneiro. As intenções de Nina Rodrigues não era exatamente estudar o 
fenômeno religioso, e no entanto, o resultado tem sido muito proveitoso para os pesquisadores da 
área. Infelizmente, ele não percebeu que havia, além dos nagôs, negros de outras procedências e 
outras etnias fazendo cultura e ajudando a construir a cultura nacional. Sem querer, naquele 
momento histórico, ele estava ajudando a criar um imaginário popular extremamente vigoroso a 
respeito das religiões de matriz africana no Brasil.  
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Comida de santo: o milho como alimento sagrado e força vital para Xangô 
 
Karina Augusta Limonta Vieira (UFPE/UNESP)626 

 
  A partir do olhar antropológico do imaginário, busco neste trabalho ressaltar a dinâmica 
da cultura afro-brasileira e o seu sistema simbólico, através da música. Para tal utilizo-me da 
mitocrítica como método que permita estabelecer a relação existente entre o milho como força 

                                            
626 Mestre em Educação Escolar (UNESP – S.P.) Filiação Institucional: Pesquisadora do NIPI (Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas sobre o Imaginário) e Coordenadora do GEICAB (Grupo de Estudos Imaginário e 
Cultura Afro-Brasileira), Programa de Pós-Graduação em Antropologia, UFPE. 
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vital para Xangô627. Essa tarefa é possível porque a mitocrítica é um método de análise que me dá 
uma compreensão mais nítida desse fenômeno observado no campo e na música.  
Procurei, então, neste trabalho fazer uma breve descrição da culinária afro-brasileira, do milho 
como comida de santo e do sincretismo de Xangô e São João. Fiz também, observações em Festa 
de São João628 aqui em Recife no Sítio da Trindade e nos terreiros Ilê Ayê Oyá Togun Maxê629 de 
Pai Sílvio, e Rumpani de Xangô Aganjú630 de Pai Ivanildo. Para finalmente fazer uma mitocrítica 
das músicas São João, Xangô Menino de Caetano Veloso e Gilberto Gil e São Xangô Menino de 
Elba Ramalho. Pela arte demonstrei a ligação do orixá com o alimento e do alimento com os 
deuses. 

 
Memória do alimento: culinária afro-brasileira, milho e comida de santo. 

Comidas de criança, de domingo, de festa, comida de santo, etc. São várias as 
denominações, assim como os sentidos, sabores, texturas, cheiros, enfim, motivações que 
compõem o universo do alimento. 

A comida e o próprio ato de se alimentar trazem consigo códigos de expressões culturais 
dos povos, cada um com seus valores, tabus, restrições e preferências. Funcionam como quadros 
de conduta e identificação social, um verdadeiro sistema cultural repleto de símbolos, 
significados e classificações, segundo Jackson (1999). Muitas vezes gera jogos de poder, 
diferenças e hierarquias, quando se entende que determinados alimentos ou práticas alimentares 
são superiores ou inferiores. 

Nesse sentido, a cozinha representa um lugar de transmissão de saberes, conhecimentos e 
heranças que são traduzidas pelo modo de preparo, temperos, ingredientes, histórias de vidas e 
comportamentos, de acordo com Jackson (1999). As diversas formas de consumo dos alimentos, 
sua aquisição e combinações representam um verdadeiro ritual prescrito pela tradição de cada 
grupo social. 

Do alimento à comida e da comida às refeições ocorre um processo simbólico, que 
remete a significados religiosos, mágicos, nutricionais, econômicos, sociais e culturais. São 
segredos, revelações e representações que (re) inventam tradições culinárias e hábitos 
alimentares, contribuindo com nossa identificação. 

Os alimentos e suas formas de preparo diferem de um povo para outro, em função das 
várias diferenças sociais, tecnológicas, filosóficas, etc. Conforme explica Câmara Cascudo 
(2004) a culinária brasileira nasce de um complexo processo de aglutinação provocado por 

                                            
627 Vale ressaltar que o Xangô destacado nesse artigo é o orixá de origem iorubá cultuado em Recife (P.E.), 

cujo culto é jeje-nagô, ou mais destacado como “culto nagô”, segundo Olga Cacciatore.  
Xangô é o grande e poderoso orixá iorubá (nagô), deus do raio e do trovão, filho de Yemanjá e Oranhiã, 

fundador mítico da cidade de Oyó, do qual Xangô foi o 4º rei. (Para alguns no Brasil é filho de Oxalá). Reinou no 
Benin (antigo reino, atual cidade) ao Daomei e diz-se que podia lançar fogo pela boca. Era de caráter orgulhoso e 
dominador. Suas esposas eram Oyá (rio Niger) (Iansã, no Brasil), Oxum e Obá, orixás dos rios desses nomes. Suas 
cores são vermelho e branco. Leva na mão seu símbolo, um oxê (machado de fio duplo) em cobre que é também, em 
miniatura, seu fetiche, ficando junto ao otá.  

Xangô é sincretizado com vários santos católicos: o Xangô Abomi é sincretizado com São João Batista; 
Xangô Afonjá é sincretizado com São João (para esse artigo, esse merece destaque); Xangô Agodô é sincretizado 
com São Jerônimo; Xangô Agogô é sincretizado com São Paulo; Xangô Airá é sincretizado com São Pedro; Xangô 
Alafin é sincretizado com São João ou São José; Xangô Alufã é sincretizado com São Pedro; Xangô Dadá é 
sincretizado, em Porto Alegre (R.S.), com São João Batista. (In: Cacciatore, 1988, p. 251-2). 

628 Festa de São João no Sítio da Trindade no dia 24/06/2008. 
629 Festa de Xangô no Terreiro de Pai Sílvio em 22/06/2008. 
630 Festa de Xangô no Terreiro de Pai Ivanildo em 22/06/2008. 
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fatores, tanto subjetivos (humanos e sociais), quanto práticos (econômicos, geográficos e 
políticos). Também é influenciada pela cozinha africana (África negra), portuguesa, indígena e 
muitas outras provenientes do imenso número de imigrantes aqui estabelecidos. 

A população africana, oriunda de diversas etnias, peculiaridades e valores culturais 
contribuiu para a transmissão e assimilação de diversos elementos das nações em seus diferentes 
graus de desenvolvimento. 

No imenso território brasileiro, da zona rural à urbana, nossos ancestrais negros e negras 
deixaram suas culturas enraizadas, principalmente nas confluências de gostos, sabores e aromas. 
A comida está presente em todos os rituais como símbolo de força e estabelece elos entre 
homens, mulheres, deuses, antepassados e natureza. Para a culinária afro-brasileira o ato de 
comer vai além da boca, ou seja, está inserido num contexto sócio-religioso. 

Esse tipo de culinária firmou suas técnicas e características, reelaborou e recriou a partir 
dos pratos africanos, mesclados a alimentos encontrados no Brasil, alguns deles levados das 
Américas para outros continentes, como o milho. 

O milho, como é conhecido hoje, já foi chamado “milho da América”, “milho mais”, 
“milho grosso”, segundo Amado (2000), tipo de erva que, no passado, se usava na Europa para 
alimentar os pobres e os animais. Originário da América, o milho foi difundido em outros 
continentes pelos colonizadores europeus. Considerado por muitos como um cereal regenerador 
do solo, é utilizado no preparo das principais iguarias das festividades juninas e muitos pratos 
oferecidos aos orixás nas religiões de matriz africana. 

Graças ao caráter classificatório, fruto da dominação ocorrida no período colonial, o 
cereal passou a ser considerado alimento das classes menos abastadas, tanto na Europa quanto 
entre a população submetida ao processo escravista. O milho era utilizado como base alimentar 
na culinária brasileira, que ganhou sabor especial quando os africanos começaram a preparar 
iguarias com o cereal. 

No nordeste brasileiro o milho é sinônimo de fartura decorrente da estação invernosa, 
período de festa, comemorações e reverências ao fogo, a fertilidade e a fé, explica Camara 
Cascudo (2004). A celebração do ciclo junino é marcada por símbolos e devoção. A saborosa e 
diversificada culinária junina tem o milho como o elemento principal e coco como ingrediente 
indispensável. “Do milho cozido ou assado vendido nas ruas e feiras, aos ambulantes com seus 
carrinhos de munguzás, cuscuz e mesas enfeitadas e repletas de bolos, canjicas e pamonhas, são 
famílias inteiras dedicadas à produção formal ou informal das iguarias” (CASCUDO, C., 2004, 
p.211). 

Esse tipo de relação origina e reforça laços fraternos, o que mantém viva a memória e 
demarca um território de convivência e identificação dos grupos sociais. De acordo com 
Chevalier (2001), o milho é ao mesmo tempo expressão do Sol, do Mundo e o do Homem. Ele é 
o símbolo da prosperidade, considerada em sua origem: a semente.  
 
Comida de santo 

Nas religiões de matriz africana os alimentos são sagrados e contém axé, a força vital. 
Farinha, inhame, feijão, milho, ovos, quiabo ou arroz... cada divindade possui sua iguaria 
especial. A comida é ofertada para agradar aos deuses e deusas, agradecer uma graça alcançada e 
compartilhar com o seu axé. 

Sendo assim, explica Lody (1991), o que torna uma iguaria trivial em comida de santo é o 
rito sagrado seguido durante o preparo. Um ritual que começa com a escolha dos ingredientes e 
só termina com a oferta da comida aos pés das divindades. As oferendas, bem como o modo de 
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prepará-las, podem variar de acordo com a tradição de cada casa de umbanda, Jurema, das 
diversas nações de candomblé ou outra religião afro-brasileira. 

Comidas do ciclo junino que são consagradas às divindades: 
Cuscuz – Exu 
Milho cozido – Oxóssi, Ogum, Ossaim e Tempo 
Milho assado – Oxóssi e Preto Velho 
Angu – Oxóssi e Preto Velho 
Munguzá – Oxóssi e Preto Velho 
Canjica – Xangô, Oxóssi e Preto Velho 
Pamonha – Xangô, Oxóssi e Preto Velho 
Cocada – Ibeji. 
 
Comidas de Xangô  
Amalá – cozido de quiabo e camarão seco, com azeite-de-dendê e gengibre ralado. 
Bequiri – Sopa de feijão-fradinho quebrado e moído, com azeite-de-dendê, quiabos, 

cebola. 
Acarajé – Bolinho de feijão-fradinho (comida de Iansã, que em algumas casas é também 

oferecida a Xangô). 
 
O Sincrestimo religioso: Xangô e São João 
Além do sincretismo culinário houve também o sincretismo religioso no Brasil 

denominada de aculturação por Arthur Ramos. As culturas que os negros transplantaram da 
África para o Brasil não se mantiveram aqui em estado puro. Os contatos uns com os outros, e 
com as culturas de procedência européia e ameríndia imprimiram sucessivas transformações 
reveláveis no decorrer dos tempos e na sua distribuição espacial. As transformações já ocorriam 
antes mesmo do tráfico de escravos. A própria concepção das culturas africanas sofreu a 
deformação etnocêntrica dos observadores europeus.  

O europeu logo impôs as suas crenças, os seus hábitos, a sua cultura material, a sua 
concepção do mundo aos povos que eles começavam a dominar. Essa foi a catequese cultural ou 
a “europeização do mundo, segundo Ramos (1962). 

O negro não chegou ao Brasil em sua forma pura, devido à escravidão. O negro chegou 
ao Brasil como escravo. O regime de escravidão, explica Ramos (1962), alterou 
fundamentalmente as relações naturais dos Negros, entre si, nos seus grupos de cultura, como 
determinou uma série de atitudes do Branco senhor em face do escravo, origem de todas as 
opiniões pré-concebidas e estereotipias, na apreciação das culturas negras e da personalidade do 
Negro. 
Nina Rodrigues em seu Animismo Fetichista foi quem fez associações às “associações híbridas”, 
às “crenças mestiçadas”, dos Negros baianos, como resultado do contato das religiões africanas 
com o catolicismo luso-brasileiro. 

Os graus de sincretismo no Brasil, a princípio houve a fusão dos próprios 
cultos negros, entre si, principalmente os mais aproximados, como os de procedência 
nigeriana e daomeiana. É um grau inicial de aculturação inter-tribal, originando aquela 
forma do culto gêge-nagô. Depois veio a intromissão dos cultos negros de tintas 
muçulmanas e dos cultos bantus. Sobre esta influência do catolicismo, dos cultos 
ameríndios e espíritas, a que se vem juntando, mais recentemente práticas mágicas e 
rituais de cartomantes, quiromantes e “videntes”. (RAMOS, A., 1962, p.142) 
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Segundo Arthur Ramos (1962), é difícil encontrar o sincretismo separados uns dos 
outros. Por exemplo, o sincretismo dos ORIXÁS com os santos católicos. Na Bahia, os cultos 
negros que estão no primeiro plano são os bantus, cedo tingidos de influências gêge-nagô, sobre 
que se enxertam de influências posteriores. Já no Rio, os cultos que repontam de logo são os 
bantus, cedo tingidos de influências gêge-nagôs, católicas e espíritas. Do Nordeste para cima, os 
centros de PAJELANÇA evidenciam os sincretismos iniciais com os cultos caboclos, de 
procedência ameríndia, a que se vieram juntar os sincretismos posteriores. 

Sendo assim, a mistura dos santos católicos com os orixás acontecem e variam no tempo 
e nas várias regiões do país. Por exemplo,  

XANGÔ (HEVIOSO, KHEVIOSO dos Gêges), ORIXÁ dos raios é o equivalente a 
SANTA BÁRBARA, na Bahia e no Rio, e S. MIGUEL ARCANJO, no Rio. Hoje, para 
o negro baiano, SANTA BÁRBARA é de preferência YANSAN, mulher de XANGÔ, 
que passa então a confundir-se com S. JERÔNIMO. Ambos os ORIXÁS podem, porém, 
representar SANTA BÁRBARA, a cujo poder contra os raios e as tempestades alude o 
FOLK-LORE dos povos católicos, o que explica a fusão registrada. (RAMOS, A., 1962, 
p.143) 
 

A MACUMBA invadiu todas as esferas, e está na base dessa magia popular brasileira, 
que herdou muita coisa do Negro, mas tem ainda raízes fortes neste CORPUS mágico, de origens 
peninsulares européias, aqui chegado com o folk-lore cristão. E reciprocamente, as festa 
católicas estão injetadas de africanismo.  

Com a proibição de seus cultos, os negros não viram outra saída para salvar seus 
ORIXÁS, identificando-os com os santos católicos. Agora “os brancos, os senhores, a polícia, 
não podiam mais persegui-los. A aparência era a mesma. O ritual era o mesmo. Apenas, 
escondido em OGUN, estava S. Jorge, escondida em YEMANJÁ estava Nossa Senhora, 
escondido em OXALÁ estava o próprio Cristo...” (RAMOS, A., 1962, p.148) 

A aculturação está presente no Brasil principalmente nos festejos juninos. Muitas são as 
influências culturais que originam, modificam ou se incorporam aos tradicionais festejos juninos 
que acontecem, principalmente, na Região Nordeste do país. Do sagrado ao profano, tais 
influências estão presentes na música, dança, na religiosidade e na culinária do ciclo junino. 

A Festa de São João é como uma reverência à fertilidade da terra e do homem, apropriada 
de diferentes formas e por diversas tradições culturais, explica Lima (1997). No entanto, tais 
tradições guardam entre si um traço comum: o agradecimento pela vida, prosperidade e 
abundância que se materializa, especialmente, por meio da fartura de comidas servidas nos 
festejos. 

Nas casas religiosas de matriz africana que são as maiores responsáveis pela criação, 
preservação e reinvenção da culinária afro-brasileira, não há festa que termine sem comida, 
afirma Lody (1992). Comer é um ritual compartilhado entre deuses e mortais. O alimento 
consagrado é consumido para despertar o axé do orixá dentro de seus filhos e estimular a energia 
vital de cada um, tornando-os parte do sagrado. 

Durante o mês de junho as religiões de matriz africana homenageiam Xangô orixá do 
fogo e da justiça. Rei por excelência e afeito aos exageros, Xangô só se satisfaz com uma mesa 
farta, que deve ser servida como se várias pessoas fossem comer com ele. 
 
Análise simbólica: uma mitocrítica da música São João, Xangô menino e São Xangô 
Menino. 
Além dos estudos etnográficos realizados a partir das observações em Festa de São João aqui em 
Recife e nos terreiros Ilê Ayê Oyá Togun Maxê de Pai Sílvio, e Rumpani de Xangô Aganjú de 
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Pai Ivanildo, busco ressaltar as reverências desses terreiros na Festa de Xangô na época de Festa 
Junina, ou mais denominada em Recife de Festa de São João. Farei um pararelo dos terreiros, 
com a Festa de São João e as músicas. Pude perceber as mesmas redundâncias mitêmicas nas 
músicas São João, Xangô menino de Caetano Veloso e Gilberto Gil e São Xangô Menino de Elba 
Ramalho, como milho, fogo, São João e Xangô. 

Abaixo seguem as músicas que serão analisadas: 
 

Título da Música: São João, Xangô menino  
Compositores: Caetano Veloso / Gilberto Gil 

 
Ai, Xangô, Xangô menino  
da fogueira de São João   

Quero ser sempre o menino, Xangô,  
da fogueira de São João 

Céu de estrela sem destino  
de beleza sem razão   

Tome conta do destino, Xangô,  
da beleza e da razão 

Viva São João, viva o milho verde   
Viva São João, viva o brilho verde   
Viva São João das matas de Oxossi   
Viva São João 

Olha pro céu, meu amor,  
veja como ele está lindo   

Noite tão fria de junho, Xangô,  
canto tanto canto lindo 
Fogo, fogo de artifício,  

quero ser sempre o menino   
As estrelas deste mundo Xangô,  

ah, São João, Xangô Menino 
Viva São João, viva o milho verde   
Viva São João, viva o brilho verde   
Viva São João das matas de Oxossi 

Viva São João 
Olha pro céu, meu amor 
Veja como ele está lindo 

Noite tão fria de junho, Xangô 
Canto tanto canto lindo 
Fogo, fogo de artifício 

Quero ser sempre o menino 
As estrelas deste mundo, Xangô 

Ai, São João, Xangô Menino 
Viva São João 

Viva Refazenda 
Viva São João 

Viva Dominguinhos 
Viva São João 
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Viva Qualquer Coisa 
Viva São João 

Gal Canta Caymmi 
Viva São João 

Pássaro Proibido 
Viva São João. 

 
 
Título da Música: São Xangô Menino  
Compositora: Elba Ramalho 

E hoje é o aniversário de São João 
E hoje é o aniversário de São João 

Vamos comer canjica 
Vamos soltar balão 

Que hoje é o aniversário de São João 
 

São Xangô Menino 
Carrega o carneiro no peito 

Amando 
Do amado 

Comando uniperfeito 
 

Tenho fogo na guela 
Só quentão para o cantar 

É festa na ruela 
No paiol do varandar 
As moças da fazenda 

Vencem o seu que fazer 
Vamos pagar a prenda 
No licor do bem querer 

 
Sanfoneiro rindo 

Carrega a sanfona no peito 
Zabumba é Pedro 

E o triangueiro é Tonho Casamenteiro 
 
Para a análise dessas duas músicas procurei um método que percebesse a dinâmica da 

cultura e que levasse em consideração o sistema simbólico da mesma. Vim encontrar essas 
respostas na aplicação do método criado por Gilbert Durand: a mitocrítica. 
Para Durand (1983) a mitocrítica põe em evidência os mitos diretores e suas transformações 
significativas. Ela mostra que cada modelo cultural tem uma certa espessura mítica onde se 
combinam e se afrontam mitos diferentes.  

É importante destacar que para a cultura afro-brasileira o mundo dos sons, os textos, 
falados ou cantados, assim como os gestos, a expressão corporal e os objetos-símbolo, como 
descreve Barros (2005), transmitem um conjunto de significados determinado pela sua inserção 
nos diferentes ritos. Reproduzem a memória e a dinâmica do grupo, reforçando e integrando os 
valores básicos da comunidade, através da dramatização dos mitos, da dança e dos cantos, como 
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também nas histórias, que falam de deuses e dos homens e povoam o imaginário da cultura, 
contadas pelos mais velhos.  

A música permite ir além do conhecimento escrito, assim como cantar para a 
religião afro-brasileira é como vivenciar a religião dos deuses africanos. O som, assim 
como a palavra, é importante, pois conduz e proporciona o axé. Acompanhado ou não 
de instrumentos musicais, possui uma força especial que é zelosamente guardada na 
memória. O processo e a aprendizagem dos textos (invocações, mitos e cânticos) 
ocorrem de maneira não sistematizada e perdura por todo o tempo de existência do 
iniciado. (BARROS, J. F. P., 2005, p. 66) 

 
 
Na análise simbólica das músicas foram identificados a redundância de três temas: 

sincretismo, festa/comemoração e fartura. 
• Primeiro Tema: Sincretismo 

O primeiro tema sincretismo é expresso pelo mitema Xangô e São João. Sincretismo para 
Panoff e Perrin (1973, p. 250), 

É a síntese de dois elementos culturais diferentes ou de duas culturas de origem 
diferente, sendo um resultado de aculturação. Existem inúmeros casos de sincretismo 
religioso. Por exemplo, nos países católicos da América Latina há atualmente uma 
identificação dos santos da igreja com as divindades africanas e a reinterpretação de 
duas fontes de inspiração religiosa. 

 
Nos cultos afro-brasileiros, São João é sincretizado com o orixá Xangô. É nos candomblés que é 
mantida, até a data presente, o Acorda Povo ou Bandeira de São João, de acordo com Lima 
(1997). A bandeira de São João remonta a um ato religioso, onde a procissão é realizada à 
tardinha. Enquanto que o Acorda Povo é uma comemoração mais ao ritmo profano, com comes e 
bebes, realizada em plena madrugada. 

 
Ai, Xangô, Xangô menino 
da fogueira de São João 

Quero ser sempre o menino, Xangô, 
da fogueira de São João. 

 
Tudo que relaciona a Xangô lembra realeza – as suas vestes, a sua riqueza, a sua forma de 

gerir o poder. Segundo Reis (2000), a cor vermelha, por exemplo, sempre esteve ligada à 
nobreza, só os grandes reis pisavam sobre o vermelho, e Xangô pisa sobre o fogo, o vermelho 
original, o seu tapete. 

Isso representa o porquê as festas de Xangô estão entre as mais concorridas do 
Candomblé. Os mais lindos rituais são realizados em sua homenagem. Reis (2000) salienta que 
numa festa de Xangô não pode faltar a fogueira, que deve queimar durante o decorrer do xirê 
para que, quando Xangô vier abraçar os seus, a brasa viva seja o tapete vermelho no qual o rei 
pisará.  

Nas estrofes das músicas abaixo é possível perceber o sincretismo e a popularidade de 
Xangô e São João. São João é o santo mais festejado pelos católicos de todo o país. A data para 
comemoração é dia santificado, embora, à moda brasileira, poucas pessoas vão às igrejas e aos 
cultos reverenciar o homenageado, preferindo as manifestações profanas, explica Lima (1997). 

 
Fogo, fogo de artifício, 

Quero ser sempre o menino 
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As estrelas deste mundo Xangô, 
Ah, São João, Xangô Menino 

 
Que hoje é aniversário de São João 

Vamos soltar balão 
São Xangô Menino 

 
O sincretismo é o mesmo que Abraham Moles (in: Durand, Mito e Sociedade) designa por 
constelação de afinidades, as afinidades dos mitemas ou de mitos ocorre de uma cultura para 
outra. Como no Brasil um santo católico (São João) foi sincretizado com um orixá africano 
(Xangô). 

• Segundo tema: festa/comemoração 
O segundo tema festa/comemoração é expresso pelos mitemas: fogo, fogueira, união do 

santo católico com um orixá do panteão africano, céu com noite tão fria. 
O fogo é um dos elementos da natureza, considerado como o elemento que tem o poder da 
transformação. De acordo com Reis (2000), o fogo transforma o metal, o alimento, a organização 
da tribo e o próprio homem. Como por exemplo, transforma os deuses favorecendo o 
sincretismo. Como por exemplo, afasta a escuridão e contribui para cozer os alimentos e, sendo 
luz no caminho do homem. Como descreve Pai Sílvio do Terreiro Ilê Ayê Oyá Togun Maxê: 
“Quem não viu Xangô pisar no fogo não conhece a força de um orixá”.  

Segundo Bachelard (1985), o fogo provoca um instante poético concebido como a 
“consciência da ambivalência”, pois, ele é sujeito e objeto. 

 
Aquilo que eu reconheço como vivo, como imediatamente vivo, é aquilo que 

reconheço como quente. O calor é a prova por excelência da riqueza e da permanência 
substanciais; só ele confere um sentido imediato à intensidade de ser. A par da 
intensidade do fogo íntimo, como são frouxas as outras intensidades inertes, estáticas, 
sem destino! Não são crescimentos reais. Não cumprem a sua promessa. Não se activam 
numa chama e numa luz que simbolizem a transcendência. (BACHELARD, G., 1985, 
p.23) 

 
Vejamos um trecho da música São João, Xangô Menino: 
 

Ai, Xangô, Xangô menino 
da fogueira de São João 

 
Xangô menino da fogueira de São João. A fogueira simbolizada pelo fogo possui uma 

intenção de purificação e luz, aquela que permite a união, explica Chevalier (2003). 
Nessa segunda estrofe da música, o mitema frio está associado ao acolhimento e ao 

aconchega das pessoas na festa junina.  
 

Olha pro céu, meu amor,  
veja como ele está lindo   

Noite tão fria de junho, Xangô,  
canto tanto canto lindo 
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A comemoração e a festa realizadas, juntamente com a fartura do milho, na época do 
inverno permitem que as pessoas se juntem para comemorar. E a festa só é possível a partir da 
coletividade, como observa Caillois: 

 
A festa é o momento de efervescência coletiva, o tempo dos excessos, dos paroxismos, 
da transgressão das normas e do consumo dos bens acumulados durante o tempo 
profano. Ela é o domínio do sagrado por excelência (...) a festa representa por ela 
mesma, pela sua memória e pelo seu desejo, o tempo das emoções intensas e da 
metamorfose do seu ser. (CAILLOIS, R., 2002, p. 131). 

 
 Como pode-se observar nessa outra parte da música: 

 
E hoje é o aniversário de São João 
E hoje é o aniversário de São João 

Vamos comer canjica 
Vamos soltar balão 

Que hoje é o aniversário de São João 
 
 Na música São Xangô Menino os mitemas repetem, como fogo, festa e a comida 
(quentão). 

A Festa de São João é como uma reverência à fertilidade da terra e do homem, apropriada 
de diferentes formas e por diversas tradições culturais, segundo Lima (1997). No entanto, tais 
tradições guardam entre si um traço comum: o agradecimento pela vida, prosperidade e 
abundância que se materializa, especialmente, por meio da fartura de comidas servidas nos 
festejos. 

Durante o mês de junho as religiões de matriz africana homenageiam Xangô orixá do 
fogo e da justiça. Rei por excelência e afeito aos exageros, Xangô só se satisfaz com uma mesa 
farta, que deve ser servida como se várias pessoas fossem comer com ele. 
 

Tenho fogo na guela 
Só quentão para o cantar 

É festa na ruela 
 

 Dessa forma fica claro que todos os elementos simbólicos estejam associados, ou seja, 
são uma constelação de afinidades. 

• Terceiro Tema: fartura. 
O terceiro tema encontrado é o da fartura. Tem como mitemas: milho, comida de santo, 

comida de festa junina, quentão, prenda. Nos terreiros de candomblé a comida está presente 
como símbolo ritualístico de força. Comer é estabelecer vínculos e processos de comunicação 
entre homens, deuses, antepassados e natureza.  
Nessa estrofe da música São João, Xangô Menino observa-se o mitema do milho associado a 
Oxóssi. No nordeste brasileiro, segundo Lima (1997), o milho é sinônimo de fartura decorrente 
da estação invernosa, período de festa, comemorações e reverências ao fogo, a fertilidade e a fé. 
A celebração do ciclo junino é marcada por símbolos e devoção. A saborosa e diversificada 
culinária junina tem o milho como o elemento principal.  
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Viva São João, viva o milho verde   
Viva São João, viva o brilho verde   

Viva São João das matas de Oxossi631   
Viva São João 

 
Nessa próxima estrofe da música São Xangô Menino, o milho está representado pela canjica. A 
canjica é um alimento feito de milho muito comum nas Festas de São João e encontra-se na letra 
da música junto de festa, o aniversário de São João, quando é comemorada a Festa Junina.  

 
E hoje é o aniversário de São João 
E hoje é o aniversário de São João 

Vamos comer canjica 
Vamos soltar balão 

Que hoje é o aniversário de São João 
 

 Eu estava nos terreiros de Pai Sílvio e Pai Ivanildo em Festa de Xangô e no intervalo 
serviram canjica, bolo de milho e bolo de fubá. Pai Sílvio disse o seguinte: “Coma a vontade, 
pois, aqui a casa é sua. Xangô gosta de uma mesa farta e das pessoas para compartilharem com 
ele”.  
 Nessa parte da mesma música o fogo está representado simbolicamente como o 
elemento que dá calor. E o quentão em Festas de São João é a bebida que esquenta e contribui 
para animar a festança. 

 
Tenho fogo na guela 

Só quentão para o cantar 
É festa na ruela 

Toda a festa rítmica, sinfônica, origina-se da percussão litúrgica que reproduz os ritmos 
cósmicos para sintonizar com a dança dos planetas, cometas e estrelas, para invocar e 
presentificar os orixás até seus fiéis, para, neles confraternizarem com todos – faraimará, de 
acordo com Tavares (2005).  

Feita a análise simbólica dos temas e mitemas, parto para a análise estrutural do 
simbolismo das letras das músicas.  

Antes de discutir sobre o simbolismo encontrado, gostaria de apresentar rapidamente 
algumas definições ligadas à Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand que nortearam essa 
análise. Para ele, o princípio da imaginação consiste em “representar, em figurar, em simbolizar 
as imagens do tempo e da morte, a fim de os dominar. O desejo fundamental procurado pela 
imaginação humana é reduzir a angústia existencial ligada a todas as experiências negativas do 
tempo” (DURAND, G., 2001, p. 57). 

Logo, a maneira de agir diante dessa angústia própria do imaginário: querer conquistar 
esse tempo com armas, corresponde ao Regime Diurno do Imaginário com as estruturas 
heróicas; eufemizar liga-se às estruturas místicas e reconciliar corresponde às estruturas 
sintéticas, essas duas últimas estruturas configuram o Regime Noturno do Imaginário. Nas 
palavras do próprio Durand: 

                                            
631 De acordo com Cacciatore (1988), Oxóssi é o orixá da caça, protetor dos caçadores, filho de Yemanjá. Na 

África era uma divindade do clã de Ogun.  
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O Regime Diurno tem a ver com a dominante postural, a tecnologia das armas, a 
sociologia do soberano mago e guerreiro, os rituais da elevação e da purificação; 
o Regime Noturno subdivide-se nas dominantes digestiva e cíclica, a primeira 
subsumindo as técnicas do continente e do hábitat, os valores alimentares e 
digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora, a segunda agrupando as 
técnicas do ciclo, do calendário agrícola e da indústria têxtil, os símbolos 
naturais ou artificiais do retorno, os mitos e os dramas astrobiológicos. 
(DURAND, G., 2001, p.58). 
 

Nesse contexto da análise das estruturas, é importante observar que elas são identificadas 
a partir do método de convergência, que é o fenômeno da redundância ou da repetição temática 
própria a cada narrativa, ou a cada grupo de narrativas, que é significativo da constituição 
isomorfa do eixo – ou da polaridade – simbolizante (DURAND, Y, 1969, p.158). 
Partindo dessa visão analítica, o discurso percebido, tanto na música São João, Xangô Menino e 
São Xangô Menino, é de estrutura sintética e mística, pois, como observa o próprio Durand na 
estrutura sintética ocorre uma harmonização dos contrários, e na estrutura mística o tempo se 
torna positivo, tratando-se do movimento cíclico do destino. O que acontece na narrativa é uma 
harmonia, ou seja, presença de estruturas místicas e sintéticas. Nele encontro símbolos de 
inversão (hino à noite), símbolos de intimidade (alimentos e substâncias) e símbolos cíclicos (o 
ciclo lunar). 

Os símbolos de inversão estão representados pelo hino à noite. Significa que a noite é 
divina, local de reunião, de comunhão.  
Ao observar o sincretismo de Xangô e São João na música São João, Xangô Menino ressalta-se a 
comunhão dos santos e deuses. 

 
Fogo, fogo de artifício, 

Quero ser sempre o menino 
As estrelas deste mundo Xangô, 
Ah, São João, Xangô Menino 

 
E na música São Xangô Menino a noite é de festa, noite divina, local de reunião. A festa é uma 
reverência à fertilidade da terra e do homem, marcada pelo agradecimento à vida, prosperidade e 
abundância que se materializa, especialmente, por meio da fartura de comidas servidas nos 
festejos. 

Tenho fogo na guela 
Só quentão para o cantar 

É festa na ruela 
 

  Os símbolos de intimidade estão representados pelos alimentos e substâncias. Segundo 
Durand (2001), o alimento e substância são a intimidade da matéria e “toda alimentação é trans-
substanciação”, uma vez que transforma o alimento em energia ao modificar sua essência. Na 
estrofe da música São João, Xangô Menino, descrita abaixo, é uma reverência ao alimento 
(milho) e à festa de São João, juntamente, com Oxóssi (deus da caça). 
 

Viva São João, viva o milho verde   
Viva São João, viva o brilho verde   
Viva São João das matas de Oxóssi   

Viva São João 
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Nas religiões de matriz africana os alimentos são sagrados e contém axé, a força vital. A 

comida é ofertada para agradar aos deuses e deusas, agradecer uma graça alcançada e 
compartilhar com o seu axé.  

O terceiro e último símbolo identificado foi o cíclico. Nele está presente o ciclo lunar. 
Como afirma Rocha Pitta (2005, p.34), “a lua pela regularidade de suas fases, serve de base em 
grande número de culturas para a organização do tempo; ela tem uma ligação estreita também 
com a vegetação, já que simultaneamente correspondem às estações”. 

O tempo cíclico não tem começo nem fim, já que são as fases (uma descendente e outra 
ascendente) do círculo que formam, explica Rocha Pitta (2005). Desse modo, a morte não é mais 
fim, mas recomeço, renascimento. No ocidente apesar da predominância do tempo linear, várias 
festas correspondem a rituais de regeneração, como a festa junina, pois é nesse contexto que se 
equilibram os contrários. As estrofes abaixo demonstram o movimento cíclico. 

 
Ai, Xangô, Xangô menino 
Da fogueira de São João 

 
Viva São João, viva o milho verde 
Viva São João, viva o brilho verde 

 
E hoje é o aniversário de São João 

Vamos comer canjica 
 

São Xangô Menino 
Carrega o carneiro no peito 

 
Os festejos juninos estão vinculados ao início da colheita do milho e é sobre esse 

alimento que se concentra toda a culinária da época. Juntamente com o rito do fogo, das 
fogueiras e da fertilidade da terra estão intimamente relacionados à fertilidade humana. O tempo 
cíclico se renova a cada colheita e comemoração. Xangô e São João a cada renovação asseguram 
o ciclo da vida, harmonizam as diferenças, tendo como alimento de força mística de movimento 
cíclico o milho. 

Os estudos etnográficos e bibliográficos permitiram constatar que Xangô é sincretizado 
com São João nos ritos nagôs, por isso a ligação e a comemoração de Xangô em Junho, 
juntamente com as festas juninas, com o São João e a abundância e fartura do milho.  

A análise simbólica a partir da mitocrítica permitiu ressaltar a dinamicidade da cultura 
brasileira e o milho como alimento sagrado para Xangô. As músicas, as falas das pessoas dos 
terreiros, a bibliografia consultada deu ensejo ao sincretismo religioso e culinário em Recife, que 
tem como característica a mistura da culinária portuguesa, negra e indígena e do povo Nagô e 
católico. Assim percebeu-se a comemoração de Xangô e São João em Recife no mês de junho.  

Em seguida o ritual de se comemorar a Festa de São João em junho devido à colheita de 
milho em Recife e a utilização do milho como ingrediente básico na preparação de comidas 
(oferendas) para Xangô. O exemplo obtido foi a canjica ofertada no Terreiro de Pai Sílvio e o 
bolo de fubá e bolo de milho oferecido no Terreiro de Pai Ivanildo em festa realizada para 
Xangô. O milho como alimento sagrado e força vital para Xangô simboliza a prosperidade, a 
fartura, a regeneração da terra e do homem, a festa, a alegria, a união das pessoas, ou seja, o 
símbolo de força para a comunidade e ligação com a natureza. 
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A sociabilidade afro-brasileiro no bairro do IPSEP632 
 

Silvania Maria Maciel (FFPG/UNICAP)633 
 
As religiões de matriz africana são um fenômeno presente no cotidiano da sociedade brasileira, 
mesmo que não seja vivido diretamente por cada um de nós. É por isso que procuramos estudar a 
sociabilidade religiosa afro-brasileira dos moradores do bairro do Ipsep (Recife), a partir de 
relatos diretos ou indiretos. No tocante à idéia de sustentabilidade634, entendemos como as 
próprias redes de relações religiosa existente entre os moradores do bairro. Para o nosso 
entendimento sobre sociabilidade tomamos por base o conceito de Baechler, para ele: 
 
sociabilidade é capacidade humana de estabelecer redes, através das quais, as unidades de 
atividades individuais ou coletivas fazem circular informações que exprimem seus interesses, 
gostos, paixões, opiniões...: vizinhos, públicos, salões, círculos, corte reais, mercados, classe 
sociais, civilizações....(Baechler, 1995: 65-66). 
 
Quando falamos da sociabilidade religiosa afro-brasileira, entendemos que vários vestígios da 
cultura africana foram preservados entre nós brasileiros a partir da religiosidade que se constitui 
em um dos maiores meios de resistência da etnicidade africana, mas, também, se encontra em 
outros fenômenos culturais, como a língua, a culinária, etc., conforme salienta Prandi: 
 
A cultura africana diluída na formação da cultura brasileira corresponde a um vasto elenco de 
itens que abrangem a língua, a culinária, a música e artes diversas, além de valores sociais, 
representações míticas e concepções religiosas, conservadas não a partir de uma matriz africana 
única, mas de várias, oriunda de diferentes povos africanos. Fora do campo religioso, nenhuma 
das instituições culturais africanas logrou, entretanto, sobreviver com suas estruturas próprias 
(PRANDI, 2005, p. 159). 
 
O autor nos apresenta as diversas contribuições da cultura africana presentes em nossa 
religiosidade, expressões que podem ser encontradas nos cantos ioruba e nas comidas, como: 
xinxim de galinha, bobo de camarão, entre outras. 
 A sociabilidade religiosa afro-brasileira aparece no processo de aculturação ou inculturação, 
pois, passamos por um processo de miscigenação étnica, de modo que a imagem e a idéia que 
temos da África é de homogeneidade, apesar de sua extrema diversidade cultural, que entre nós 
só aparece quando nos referimos à religião. 
A partir da identidade dos ritos religiosos – nagô, jeje, xamba, banto angola etc, podemos 
perceber a riqueza cultural e, portanto simbólica dos povos africanos desconhecida pela maioria 

                                            
632 Esta comunicação é um recorte de minha pesquisa de Mestrado que tem como tema “A sociabilidade 

religiosa afro-brasileira no bairro do IPSEP. O bairro do Ipsep está localizado em uma área de mangue que pertence 
ao antigo Sítio da Imbiribeira existente desde o período holandês, conforme referencia de Pereira da Costa nos Anais 
Pernambucanos. Atualmente o Ipsep esta inserido na área que pertence a RPA-6 – Região Político Administrativa 
do Recife que compreende os demais bairros de Boa Viagem, Pina, Ibura, Jordão, COHAB. 

633 Professora da Faculdade de Formação de Professores de Goiana-FFPG. Mestra pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião da UNICAP 

634 A sustentabilidade religiosa é o reconhecimento, como nos ensina Boff (2000) que o homem necessita e 
desenvolve uma espiritualidade e que se põe constantemente na direção da transcendência. A religião é a práxis da 
religação e, portanto, não suporta o isolamento e a solidão. 
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dos afro-descendentes, em virtude dos mesmos não conhecerem suas origens nem sua história, 
conforme afirma Prandi: “… a memória que se tem da África é vaga, genérica, indefinida” 
(PRANDI, 2005, p. 160). Porém, como pesquisadora, não podemos jamais desconhecer tal 
dimensão.  
Com a história, podemos descrever os fenômenos religiosos concretos vividos pelo ser humano, 
compostos por todos os elementos que constituem a vida religiosa. O sagrado, ou a experiência 
do mesmo é expresso por símbolos, mitos, ritos, que consistem em seu veículo próprio de 
comunicação, porém, eles se constroem  em uma relação. O ser humano religioso vive em 
relação com o mundo, com outro ser e com seu grupo. Assim, conforme Augras: 
  
Poderíamos falar, não de ‘acesso simbólico ao universo’, mas de construção simbólica do 
universo, pois, desta maneira, o homem cria o mundo. Ele constrói um universo através desta 
função que lhe pertence exclusivamente, hoje chamada de ‘função simbólica’: a linguagem 
(AUGRAS,1998, p.11). 
 
O homem, é um ser religioso, se levarmos em consideração que a religião é uma fonte de 
símbolos,  materializado nos mitos que organizam a sua visão de mundo a partir da imaginação 
do que produz todo o conhecimento da sociedade. Cassirer (1977) “já dizia que a chave para se 
conhecer o homem é o símbolo”. 
È a partir dos símbolos e de suas representações, vivenciadas nas nossas práticas, que 
construímos a realidade e nela nos inserimos. Para Augras 
Nessa perspectiva o símbolo é o próprio universo da humanidade. Toda linguagem é simbólica 
na sua essência. Todo sistema de explicação do mundo representa uma nova ‘forma’ do mundo. 
A capacidade de elaborar abstrações deixa portanto de ser uma fuga, para tornar-se a maneira 
mais adequada de um homem adaptar-se ao mundo real (AUGRAS,1998,P.13) 
 
Isso significa que o humano, ao elaborar suas abstrações intrinsecamente ligado à religião, 
estabelece através dela sua relação com o sagrado.  
São comuns, para os estudiosos da religião, a expansão e a pluralidade do fenômeno religioso, 
em que o sagrado individualiza-se, pluraliza-se, privatiza-se. O Brasil parece-nos um ótimo 
exemplo dessa multiplicidade que, em virtude de sua riqueza simbólica, fruto ou conseqüência 
da diversidade cultural do seu povo. O local escolhido por nós para fazer nossas observações foi 
o bairro do Ipsep onde constatamos uma grande quantidade de igrejas e casas religiosas de 
matriz africana. 
 
A Sociabilidade afro-brasileira do IPSEP 
 
Descrever a sociabilidade religiosa do Ipsep é mergulhar num universo de crença, em que o 
sagrado é aquilo que conecta (NICOLESCU & BADESCU, 2001). Dessa forma, o catolicismo 
popular transpassa a vida do bairro, juntamente com elementos da religiosidade africana e 
indígena. Essa multiplicidade religiosa se faz presente, através da fé, nos santos católicos, nos 
orixás, nos caboclos, nos espíritos, em padre Cícero, entre outros, os quais encontram-se 
presentes nas residências, através da imagem desses santos e entidades que compõem a 
religiosidade local, bem como as festas sagradas das diversas religiões.  
Muitas vezes, os devotos se identificam como católicos, mas praticam outras formas de religião, 
que nos revelam a complexidade das representações e nos apontam para o fenômeno do sagrado 
como algo construído a partir da interação entre as diversas práticas religiosas. Conhecemos 
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algumas pessoas que pela manhã freqüentam a igreja católica, mas que à noite vão para o toque e 
prestam suas homenagens aos orixás, o que indica forte tendência da diversidade da vivência 
religiosa no bairro do Ipsep.  
Uma das formas de representação dessa religiosidade se encontra em um dos primeiros 
comentários observado por nós feito por uma jovem aos seus familiares, relatando que, em um 
determinado momento, durante um toque, se retirou do salão, pois se emocionou e começou a 
chorar. Na ocasião, ela foi acompanhada e orientada por um membro da casa, que lhe dizia para 
não ter medo se, por acaso, viesse a receber algum orixá ou entidade da jurema, pois, eles, os 
membros da casa, estavam ali para cuidar das pessoas, e isso não era nada fora do normal e que 
as pessoas devem mais é viver a sua espiritualidade. Esse discurso fez a jovem ficar mais à 
vontade e, em algum momento, chegou a repetir os mesmos gestos dos fiéis que estavam 
dançando, mesmo não estando na roda de dança. A mesma tem alguma experiência por 
freqüentar as reuniões como visitante. No seu relato sobre o que se passava com ela, afirmou que 
“os orixás falam com os iniciados, mas, ninguém escuta a fala dos orixás; somente os iniciados 
sabem o que os orixás estão dizendo”. 
Por esse discurso, podemos perceber, ao mesmo tempo, uma declaração de fé nos orixás e na 
comunhão com eles, mas, também, sua forma de representação do sagrado, que aponta para uma 
relação de transcendência. 
 
A Escola Eleanor Roosevelt e a sociabilidade afro-religiosa 
Para estabelecermos a rede de sociabilidade, tomamos como ponto de referência a Escola 
Eleanor Roosevelt, fundada, na década de 60, pelo Programa Aliança para o Progresso, como 
grupo escolar. Inicialmente, era oferecido, apenas, o curso primário, mas, com o passar dos anos, 
foi crescendo, junto com a comunidade, de forma que atualmente oferece até o segundo grau. A 
sua clientela é formada, em sua grande maioria, por alunos que moram no próprio bairro, 
distribuídos pelas diversas vilas e favelas que o circundam e, também, recebe alunos de bairros 
vizinhos como Ibura, Imbiribeira, ect. A Escola Eleanor Roosevelt está localizada na Praça da 
Mauricéia. Nesse local, às quintas-feiras é armada uma feira da Sulanca, em cuja calçada se 
vendem roupas, bijuterias, roupa de cama, de mesa, cozinha etc. O interessante é apreciar os 
grupos que freqüentam e se reúnem ao seu redor, que vai desde o pastor evangélico, pregando a 
palavra de Deus, para segundo ele, arrebanhar as ovelhas desgarradas, e tirá-las da perdição. aos 
diversos grupos, que se encontrem espalhados, como capoeiristas, casais namorando, amigos e 
colegas que se encontram para beber e conversar, sentados às mesinhas das várias barracas que 
circundam o muro da escola, ouvindo os diversos gêneros musicais. O som é proporcionado 
pelas próprias barracas, porém, em dia de feirinha, a grande maioria é oferecida pelas carroças 
que vendem CD piratas. Outra fonte são os freqüentadores motorizados, que abrem a mala de 
seus carros e começam a competição para ver quem tem o som mais potente.  
De um modo geral, à noite, nos dias de feirinha, quem não conhece o ambiente pode até ter 
receio de atravessar a rua que margeia a praça e a escola dada à quantidade de pessoas e o 
tremendo barulho que se forma, com tantos grupos diferentes agindo, ao mesmo tempo, até 
porque, vez por outra, há um corre-corre por conta de alguma briga ou desentendimento entre 
galeras, o que não invalida a relação de sociabilidade que envolve a todos seja entre ou 
intergrupo.  
 Uma outra cena comum vista na praça da Mauricéia é o jogo da capoeira, um esporte que é 
apreciado pela garotada do bairro. 
Na escola Eleanor Roosevelt, a relação das pessoas com as religiões afro-brasileiras se 
caracterizam por experiências intermitentes ou passageiras e por pertença religiosa, no caso de 
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alguns alunos. Em conversa com os membros da administração, obtivemos vários depoimentos 
falando de suas experiências e relação com essa religião. Esses depoimentos foram dados a partir 
de questões como: Você tem algum tipo de relação com as religiões afro-brasileiras? Você 
conhece alguém que participa? Têm algum tipo de preconceito? Conhece alguém que se curou 
na religião? Sabe distinguir uma religião da outra: se é Jurema, Umbanda, Candomblé...? As 
pessoas, então, falaram livremente. 
Em seus relatos, foi dito o seguinte:  
Esta semana eu visitei uma mãe-de-santo no Mercado de São José. É dez reais a consulta. Ela 
disse foi coisa. Disse de quem eu era filha, fez meu mapa espiritual. Tem seis ou sete entidades; 
ela anotou tudo no papel: tem orixá, pombagira, um monte de coisa. Ela falou que eu tenho que 
tomar uns banhos, fazer uns negócios lá, trabalho... Eu vou voltar lá. Vai lá, é bom  (A. V). 
 
Bem, eu mesma não tenho experiência nenhuma. Acho bonito, em termos de espetáculo, mas 
nem parece com religiosidade. Acho também que a forma como as pessoas colocam... o medo. 
Acho que tem algumas coisas que o povo fala. Parece que sempre se pede coisa pra fazer mal, 
separar marido, pê-rê-rê… pê-rê-rê... E dizer que cura… Eu não conheço ninguém que foi 
curado, e nem eu acredito. Minha tia era mãe-de-santo” (D.S.). 
 
Já vivenciei, sim, porque na minha família tem algumas pessoas que são do candomblé: minha 
avó, meu tio. Minha avó é do candomblé. Participei por imposição, pra me ajudar; tem certos 
banhos, banhos da pipoca… que existe. Eu tomei, mas não tenho crença, não. Participava quando 
meu tio era vivo; faz sete anos que me afastei. Atualmente não estou freqüentando nada, nem a 
igreja católica, da qual faço parte; não estou participando de nada, nenhuma religião. Fui, 
participei, mas não gostei, não. Não discrimino. Respeito, mas deixa eu queta no meu canto. 
Participava, mas quando meu tio era vivo. A pessoa ainda continua com o centro, é lá no Jordão. 
Mas, minha avó já não está fazendo mais parte. Ela agora é evangélica. Ela convive ainda com o 
pai-de-santo. Ele visita ela. Mas, depois que meu tio faleceu – era filho dela –, ela acabou 
procurando outro caminho. Minha mãe ainda vai pra festas no terreiro, porque ela acha bonito, 
principalmente do Erê, que é a festa das crianças” (F.R.). 
 
A partir desses discursos, podemos perceber algumas das várias representações, saberes e 
“verdades” construídos a respeito da religiosidade afro-brasileira, nos depoimentos é possível 
perceber a trama das relações sociais, mas, principalmente, as redes de sociabilidades, pois 
nenhuma das informantes admitem alguma forma de pertença a essas religiões; pelo contrario, se 
declararam como pertencentes à religião católica e ao kardecismo, no entanto,  essas pertenças 
não são motivos de impedimento ou de afastamento das expressões religiosas afro brasileira, seja 
em festas ou consultas.  
Em reunião, de inicio de semestre, com o corpo docente, onde tratávamos de questões relativa à 
avaliação escolar, umas das coordenadoras, sem mais nem menos, fez a seguinte observação: 
“com exceção de dois professores, o restante está de azul”. Esse fato fez ela associar, o vestir 
azul, à presença de Iemanjá. Isso em nossa análise, sinaliza para o enraizamento da presença 
simbólica da religiosidade de matriz africana, onde o azul, foi imediatamente associado a um 
orixá.   
Com relação aos alunos, têm alguns que são iniciados. Tomamos conhecimento da  pertença 
religiosa de um número maior de alunos ao visitarmos algumas das casas de xangô e umbanda 
do bairro. Mas, a maioria conhece os terreiros porque mora perto ou tem algum colega que 
freqüenta. 
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Na condição de professora de história da referida escola, sob o pretexto de estar trabalhando 
sobre o tema a Igreja na Idade Média, com os alunos da 6ª série do primeiro grau maior, 
sugerimos fazer uma pesquisa, em nosso bairro, sobre a variedade de igrejas que existe e, 
conseqüentemente, de religiões, pois, no caso, gostaríamos que eles escrevessem alguma coisa 
sobre o bairro a partir do enfoque religioso para, posteriormente, comparar com o tema que 
estávamos estudando. 
Quando informamos sobre a pesquisa, ficaram contentes, interessados, principalmente se fosse 
valer nota. Porém, quando detalhamos que era para registrar o endereço de todo tipo de igrejas, 
inclusive os terreiros de macumba, xangô, como eles quisessem chamar, a reação foi unânime: 
todos se negaram dizendo que era coisa do mal, que tinham medo; outros ficaram debochando e 
acusando uns aos outros que nas casas deles funcionava um terreiro de macumba, que eles, os 
alunos e os pais eram xangozeiros. Porém, se defendiam, negando, dizendo que era mentira dos 
colegas, pois, se fosse verdade eles fariam um vudu para o colega para se livrar dele, ou trabalho, 
ou despacho. Enfim, negavam, mostrando que, mesmo de forma deturpada, eles têm algum 
conhecimento sobre o assunto. 
Não os forçamos a fazer a pesquisa, mas a maioria se dispôs a anotar os endereços das igrejas 
cristãs, e nos deram informações, oralmente, com relação à religiosidade afro, fornecendo as 
referências de como poderíamos encontrar essas outras casas religiosas. 
O desafio dessa comunicação reside justamente em procurar entender a partir da  prática 
religiosa como os sujeitos se constroem e reconstroem suas representações. Assim sendo a partir 
do conceitos de representação social, práticas discursivas e dispositivos de poder foram 
analisados essas práticas por entendermos que as relações sociais um drama social onde os atores 
criam suas representações e as expõem através dos diferentes  discursos engendrado pelo 
dispositivo de poder. São esses saberes que permitem apreender a sociabilidade, que nada mais é 
se não o conjunto das praticas discursivas materializadas nas diversas práticas sociais que se 
traduzem em acontecimentos discursivos e criam a realidade (FOUCAULT, 1985).   
 
Considerações 
Dessa forma, percebemos que a sociabilidade afro-religiosa no bairro perpassa toda uma rede de 
relações que se estabelece para além de suas pertenças religiosas. Isso ocorre em virtude da 
capacidade e tendências humanas a se relacionar, o que faz dos homens seres múltiplos, e da 
sociedade um fenômeno heteróclito, só nos permitindo apreendê-la quando levamos em 
consideração sua dimensão simbólica, reflexo de sua matriz cultural e religiosa simultaneamente, 
pois os relatos apresentados neste estudo mostram as inter-relações estabelecidas a partir do 
fenômeno religioso. 
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Estratégias de visibilidades: O filme 1912: o Quebra de Xangô e as casas de 
cultos afro-brasileiros de Alagoas 

Morôni Laurindo do Nascimento (UFAL)  
 
 

Esse trabalho tem como ponto de partida a minha participação como assistente de direção no 
documentário 1912: O Quebra de Xangô (DOCTV-2007) 635, sob direção do antropólogo - 
cineasta Siloé Amorim, no período de 18/01/2007 a 28/08/2007.  
O “Quebra” também conhecido como “Operação Xangô”, ocorreu na noite do dia 1º de 
Fevereiro de 1912, em Maceió.  Trata-se da destruição das casas de cultos afros, conhecidas 
como Xangôs 636, espancamento de sacerdotes e filhos de santo. Esta operação é desencadeada 
pela disputa entre dois partidos políticos pelo governo do estado (Partido Democrata e Partido 
Republicano). Um dos primeiros terreiros a ser é invadido foi o da Tia Marcelina, Yalorixá 
africana que foi morta a golpes de sabre (DUARTE, 1974). Segue-se ao Quebra uma perseguição 
aos adeptos dessas práticas que se estende para cidades circunvizinhas. 
Este ato conduzido pela Liga dos Republicanos Combatentes, associação civil vinculada ao 
partido Republicano Democrata, se dá no auge de uma briga política entre a oposição e o 
Governador Euclides Vieira Malta. Este oligarca é acusado por seus opositores de utilizar 
“feitiçarias” dos Xangôs para se manter no poder. Sendo através dessa suposta ligação às práticas 
religiosas de origem africana desmoralizado perante a sociedade alagoana, o que o impede de ser 

                                            
635 DOCTV é um programa de fomento à produção e teledifusão de documentários brasileiros. Com o 

objetivo de incentivar a produção de documentários regionais, implantando um circuito nacional de teledifusão de 
documentários através da rede pública de televisão. É fruto de um convênio firmado entre a Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura, a TV Cultura e a ABEPEC – Associação Brasileira de Emissoras Públicas, 
Educativas e Culturais, em agosto de 2003.  Em sua terceira edição, “DOCTV III - Olhares Imaginando O Brasil”, 
no ano de 2007, o filme 1912: O Quebra de Xangô, um roteiro sobre o fato da destruição dos terreiros de Maceió em 
1912, foi um dos premiados.   

636 Segundo LODY (1987:13) “Observe-se que, por contingências temporais, os grupos adeptos do culto de 
Xangô promoveram, no Brasil, uma elaborada reflexão sobre o poder e a luta desse herói africano, popularizando-o 
e tornando tão forte o seu culto que, no Nordeste, notadamente nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, os 
modelos mais tradicionais das religiões afro-brasileiras são chamados de Xangô”.  
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reeleito ao cargo que ocupava há doze anos. (DUARTE, 1952, 1974; LIMA, 2001; RAFAEL, 
2004; TENÓRIO, 1997).  
As acusações ao Governador de se relacionar com os Xangôs são vinculadas, principalmente, no 
periódico oposicionista Jornal de Alagoas. Neste, na serie de matérias intitulada “Bruxaria”, 
publicada nos dias conseqüentes ao Quebra-quebra, a suposta relação de Euclides Malta com os 
Xangôs denota a “mãe de santo” Tia Marcelina como sua “feiticeira” protetora. 
  A suposta ligação do então Governador Euclides 
Malta com os Xangôs serve para que seus opositores, a 
fim de denegrir sua imagem perante a população, se 
utilizem de termos pejorativos “referentes” à religião de 
matriz africana numa luta de classificações (ver 
BORDIEU, 1996). A partir deste episódio instaura-se 
uma perseguição às manifestações afro-alagoanas, que se 
expande para outras cidades de Alagoas. (ver 
CAVALCANTI, 2005) 
 
Trecho do Hino da Liga dos Repulblicanos Combatentes 

      
O filme “1912: O Quebra de Xangô”, através de pesquisas acadêmicas e a memória dos adeptos, 
se constitui em um documento histórico sobre a perseguição às religiões afro-brasileiras em 
Alagoas. É uma obra autoral do diretor que se constrói a partir da dialética com os entrevistados, 
da qual se seguirá o produto final.  É assim que a construção desse documento, que parte de um 
fato: a destruição dos terreiros em Alagoas, relacioná-o às práticas afro-alagoanas atuais.  
Destacando elementos que surgem nessas etapas que podem servir para uma reflexão sobre a 
identidade religiosa afro-brasileira em Alagoas, num momento em que a câmera representa um 
meio de expressão oral e imagética, para aqueles que a sociedade alagoana quis manter invisíveis 
e silenciosos 637.  

Assim, considero que os adeptos das práticas afro-alagoanas utilizam estratégias de 
envolvimento dentro de uma sociedade desenvolvimentista, na qual suas práticas e saberes são 
invisibilizadas, buscando novas formas de sustentabilidade que perpassam necessariamente pelas 
relações com a sociedade abrangente. A construção do filme será considerada, como um momento 
que instiga um exercício de memória por parte dos adeptos das casas de cultos afro-brasileiros de 
Alagoas, no qual refletem sobre a própria história e identidade. 
 
Construção do filme: um exercício de memória e construções identitárias. 
 
O Quebra de 1912 e a conseqüente perseguição à religião afro-brasileira em Alagoas marca 
profundamente a dinâmica dos cultos. Dificulta, portanto, a organização do terreiro como 
comunidade afro-descendente, bem como obriga a negação de identidades afro-religiosas no 
Estado.  
O que a memória dos praticantes de cultos afro-brasileiros, em Alagoas, podem nos revelar sobre 
a perseguição a suas práticas religiosas? Qual o significado que se dá a um fato como o Quebra 

                                            
637 Segundo Barth (1969: 188) “fica claro que as fronteiras persistem apesar do fluxo de pessoas que as 

atravessam. Em outras palavras, as distinções de categorias étnicas não dependem de uma ausência de mobilidade, 
contato e informação. Mas acarretam processos socais de exclusão e de incorporação pelos quais categorias discretas 
são mantidas, apesar das transformações na participação e na pertença no decorrer de histórias de vida individuais”.  
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dos terreiros? De acordo com Le Goff (1996: 475 – 476), “a memória é um elemento essencial 
do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje na febre e na angústia”. 

As religiões afro-brasileiras são herdeiras da tradição oral africana. Através da oralidade são 
transmitidos os conhecimentos litúrgicos e a história de suas origens. É na memória que se busca o 
sentido para legitimar as ações do presente. Segundo Thompson (2002: 44),  

 
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida 
para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis 
vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. 
[...] a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao 
juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma 
transformação radical do sentido social da história.  

 
a) A pré-produção.  
 

Desta fase, nos interessa no presente estudo, como objeto de análise as pré-entrevistas realizadas 
com adeptos das casas de cultos afros de Alagoas. Estas tinham por finalidade a escolha de 
depoimentos a serem filmados, em uma data a ser combinada, para o documentário “1912: O 
Quebra de Xangô”. Será feita uma descrição sobre esse primeiro contato entre a equipe e os 
adeptos, bem como, de pontos freqüentes nos discursos apresentados.   
 Nesse momento geralmente a equipe presente era composta por diretor, produtor e assistente de 
direção 638.  Sendo o instrumento utilizado para registro das entrevistas somente o caderno de 
notas, a ausência da câmera e dos outros equipamentos necessários para filmagem, bem como do 
restante da equipe possibilitou maior descontração para que os adeptos pudessem falar da sua 
religião e de suas experiências.   

Geralmente a recepção dos adeptos foi receosa, até desconfiada. Porém, depois de explicado o 
motivo da pesquisa, a produção de um documentário sobre os xangôs de Alagoas para ser exibido 
pela TV Educativa, percebia-se um interesse em contar/mostrar a própria história.  

Houve também casos de adeptos que aceitaram serem filmados, mas depois desistiram de 
prestarem seus depoimentos diante da câmera. Pode-se perceber o quanto a possibilidade de se expor 
publicamente determina o contexto da entrevista numa tensa decisão entre exposição ou não.   

Exemplo disso foi o ocorrido com um casal, zeladores de um terreiro, situado no bairro de 
Ponta Grossa. Dona Judite e Seu Pedro desistiram da entrevista alegando problemas de saúde. Um 
outro caso de desistência que merece ser destacado é o de uma senhora que já não mantinha um 
terreiro. Ela desistiu da entrevista filmada devido à pressão exercida por sua filha, que é professora. 
Esta ultima estava temerosa que a exposição da mãe, enquanto praticante de Candomblé, lhe 
trouxesse conseqüências profissionalmente.  
 
Entrevistas: 

Como não havia um roteiro exato de perguntas, os assuntos contemplavam as questões 
levantadas pela equipe, principalmente sobre a perseguição de 1912 e aquelas que surgiam nos 
discursos dos adeptos.  Serão descritos em seguida alguns pontos recorrentes nesses discursos:  

 

                                            
638 Siloé Amorim, como diretor; Joabson Santos, como produtor e Morôni Laurindo, como assistente de 

direção. 
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1. Origem católica e a iniciação na religião de matriz africana  
 

Geralmente, pessoas que hoje se identificam como sendo praticantes da religião afro-brasileira, 
principalmente as de idade mais avançada, foram católicas. Essa iniciação na religião de matriz 
africana deu-se geralmente a partir da cura de uma doença manifesta neste individuo. Tal fato 
nos foi explicado por alguns adeptos como uma forma de chamado do Orixá protetor da pessoa.   

Assim relata, na pré-entrevista e no documentário, Evandro Epifânio, neto da Yalorixá 
falecida em 2006, Mãe Netinha. Sobre a iniciação de sua avó, que foi professora de catecismo quando 
jovem, ele explica:  
  
 Toda esta historia de Mãe Netinha, veio através de uma doença que ela teve, muito antiga, 
barriga-d’água. Então, sua mãe, sua avó, seus familiares antepassados cultuavam os orixás, que 
são elementares da natureza. Então, ela veio a ser curada pela barriga-d’água pelos orixás. Então 
muitos anos depois, três, quatro, cinco anos depois ela teve que realmente dar a cabeça pro santo. 
Não teve jeito, não teve pra onde correr (...).  
 
D. Judite revelou que sua origem religiosa é católica. Viveu até a idade adulta num orfanato de 
freiras. Foi a busca para cura de uma doença que a fez entrar para a “seita” 639 . Ela contou que no 
início não queria toque em sua casa por causa da presença das pessoas negras, maioria que 
freqüentava a religião, mas o “santo exigiu”, o Orixá Xangô.  
O esposo, senhor Pedro, um senhor de avançada idade, que quando jovem dizia não respeitar os 
terreiros, a partir da cura de sua esposa também seguiu a nova religião. Este diz que um dia a 
igreja católica há de aceitar o “espiritismo” porque “Jesus é luz, espírito e verdade”.  

 
2. Evangélicos 
 
A perseguição à religião afro-brasileira hoje é atribuída principalmente aos evangélicos que 
mantém o discurso de demonização às religiões de matriz africana, utilizando-se da possessão de 
entidades como Exu e Pombagira em seus cultos de “expulsar o demônio”.  O Babalorixá 
Marcos de Ogum afirma que: “A gente sente mais o peso da igreja evangélica que é onde 
denigre a nossa imagem”. 

Os evangélicos são também acusados pelos adeptos de utilizar outras práticas oriundas da 
religião afro-brasileira. Segundo Rosa Mossoró: 
 
Tudo isso temos no Candomblé (...), óleos perfumes, banhos, banho de descarrego, banho de aroeira, 
banho de manjericão. Tudo os evangélicos mandam fazer. Então, para eles saberem isso, eles tem 
que ter passado aonde? “Eles têm que ter passado no Candomblé”. 

 
Algumas igrejas evangélicas parecem atuar, por vezes, de forma ostensiva e desrespeitosa 

na disputa por mercado religioso. Demonizam, principalmente, a religião de matriz africana, agindo 
no espaço público local: a comunidade, a praça pública, através dos meios de comunicação.   

                                            
639 A palavra seita é usada pelos próprios adeptos para se referir as religiões afro-brasileiras como nos 

exemplos: sou da seita, entrei para seita. Sobre isso explica Lody (1987, p.81): “Percebe-se que o emprego da 
palavra implica um tipo de isolamento social e econômico, já que a preferência por ela é evidente sempre que 
aparece junto a referencias à religião católica. As gerações mais novas, que pertencem ou apenas freqüentam os 
terreiros, raramente usam a palavra seita, a que chamam orgulhosamente de candomblé”.   
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Os terreiros não possuem um espaço na sociedade equivalente para exercer as suas práticas 
religiosas e se defender das acusações de “maldição” e de “feitiçaria”. Assim foi questionado 
pelo Babalorixá Manoel Xoroquê: “se os evangélicos podem pôr caixas de som na rua [culto] 
por que nós não podemos pôr os atabaques?”.  
3. Clientela 
 
São chamados de “clientes” aqueles que utilizam serviços religiosos, mas, que não possuem 
vínculos com a religião. Dentro dessa clientela é citada a freqüência de pessoas da “elite”, como 
os políticos. Também se evidencia um aumento de adeptos oriundos de classes econômicas mais 
abastadas. De acordo com o Babalorixá Manoel Xoroquê: “o candomblé está sendo mais 
freqüentado por pessoas da alta sociedade”.  

A freqüência desses setores ao terreiro resulta em prestigio para o Babalorixá, bem como 
apoio para uma melhor estrutura física. Assim, afirma o Pai Célio:  

 
“Participam de um terreiro todos os níveis de classes sociais. Uma Yalorixá que tem um cliente de 
poder aquisitivo maior, ele vai querer trazer o melhor. Já vai querer trazer um gela-água. A 
modernidade vem, nesse sentido, pra melhorar, até o espaço físico fica mais agradável, você recebe 
melhor o cliente, o filho de santo.” 
 
  4. Educação: sobre a religião afro-brasileira  
 

Como forma de esclarecer a população sobre a religião de origem africana, atuar contra o 
preconceito e a demonização às suas praticas religiosas, os adeptos reclamam a necessidade de 
abordá-la nas escolas como uma religião que cultua os elementos da natureza. Como podemos 
perceber no depoimento do Babalorixá Manoel Xoroquê:  
 
“Então hoje eu acho que as escolas deviam... Se tem aula de religião, isso aqui também é uma 
religião. Por que não falar no candomblé? Hoje quando se fala no candomblé o povo diz macumba. 
O que é macumba? Não existe. Eu acho uma palavra muito vulgar. As universidades tinham que 
ensinar: E a religião do candomblé, o povo do candomblé são adoradores da natureza.” 
 
5. Perseguição   
 

Histórias de perseguição estiveram sempre presentes nas pré-entrevistas, como narrativas 
que variam pouco, raramente situadas cronologicamente. São geralmente lembradas como batidas 
policiais, quando era preciso esconder as imagens dos Orixás, conforme o depoimento de Pai Ferreira: 

 
“Não tinha Pejí naquela época. Tinha uma tábua assim no canto da parede, forrada. Aí botava as 
quartinhas, botava os negócios e botava copo. Poucas quartinhas, como se fosse assim, quartinha 
pequena e usava copo por que quando a polícia chegasse, aí dizia que aquilo ali era um oratório 
(...)”. 
 
Essas invasões (policiais) resultavam freqüentemente na exposição pública, onde os adeptos 
eram forçados a caminhar na rua com os objetos sagrados do pejí.  Se a perseguição, segundo os 
adeptos, hoje é atribuída principalmente aos evangélicos, os depoimentos referentes ao passado, 
geralmente considera a policia como principal instituição repressora da religião afro-brasileira. 
Segundo Evandro Epifânio sobre uma batida policial no terreiro de Mãe Netinha:  
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Eu lembro bem que lá, nos meados de 81/ 82, a gente recebeu a visita da policia aqui, pra saber se 
existia crianças, qual era a idade das pessoas (...). Então eles vieram até o terreiro, pra fechar 
mesmo o terreiro, que alguém da comunidade tinha acionado a policia que tava tendo uma 
macumba, um xangô como eles falavam no tempo. (...) E na hora que o pessoal entrou a minha avó 
sentada ali naquele trono dela olhou pra eles. Então o primeiro que entrou foi um sargento, e eu me 
lembro muito bem, ele se manifestou na hora, isso que foi interessante. Então o sargento ele tinha 
Orixá, certo. Não foi na verdade minha avó que chamou o Orixá, ou alguma coisa desse tipo, na 
verdade foi o Orixá dele que não tava concordando com a atitude.  
 
A pré-produção se constituiu como uma fase de muitas informações sobre a diversidade do que 
seria o Xangô alagoano 640. Alguns pontos freqüentes nos depoimentos dos Babalorixás, 
Yalorixás e filhos de santo, como os exemplos citados acima, foram reveladores de uma 
necessidade de afirmação enquanto praticantes dos cultos de origem africana.   

      Entretanto, algo intrigante nesse primeiro momento foi o que se referiu sobre a destruição dos 
terreiros em 1912, sobre Tia Marcelina e “seus algozes”. Foram encontrados mais silêncios do que 
informações precisas, sendo o Pai Maciel uma exceção, pois possui uma rica memória sobre o fato, 
como será visto adiante.  

Segundo Le Goff, (1996:426). 
 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na 
luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 
indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 
esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva. 
 

b) A produção.  
 

Nas pré-entrevistas os adeptos afirmavam a necessidade de se preparar para dar o depoimento 
na frente de uma câmera. Explicavam que para serem filmados precisavam estar com uma 
indumentária adequada.  

Para a gravação de um ritual indicavam geralmente algum dia de festa a ser realizado no 
terreiro. Os filhos de santo deveriam ser convocados, estando devidamente trajados.  
Nessa fase de gravação das entrevistas foram percorridos alguns terreiros nas cidades de Maceió, 
Atalaia, Cajueiro e Olinda-PE 641. Os praticantes de uma religião tantas vezes perseguida, onde o 
pertencimento a esta foi e ainda é, muitas vezes, necessário ser negado, terão preferência por 

                                            
640 Essa diversidade é percebida através das varias nações (Jêje, Nagô, Angola, Kêtu, Umbanda, entre outras) 

encontradas e mesmo casas de culto que se identificam em mais de uma. Sobre isso em Maceió, explica Rogério 
(2008) que: “De modo geral, Maceió reconstruiu seus terreiros a partir de circunstancias específicas, vendo-se como 
uma cultura perseguida e “controlada”. Neste contexto, as expressões religiosas afro-brasileiras mudaram suas 
práticas e seus fundamentos para adaptarem-se a novas condições sociais. Esse talvez seja o motivo pelo qual não 
exista no referido campo uma clareza em relação à definição da identidade da nação”.   

641 Fomos até Olinda – Pe em busca da Nação Xambá, um terreiro de Candomblé fundado pelo Babalorixá 
Arthur Rosendo quando este foge da perseguição em Alagoas.  Nesta ocasião, entrevistamos o Babalorixá Pai Ivo 
(Adeildo Paraíso) e o Filho de Santo e historiador Hildo Leal.  
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serem filmados com os elementos materiais que confirmam suas identidades religiosas, como 
também a presença de alguns de seus filhos de santo.  

Ao chegar da equipe de gravação, no dia combinado, antes de ligar a câmera dava-se um 
momento, onde o diretor Siloé Amorim dirigia o diretor de fotografia e o cinegrafista: o que e como 
deveriam ser filmados, elementos que deveriam ser destacados e certos espaços do terreiro, escolhas 
que eram influenciadas pelas condições de luz necessária para filmagem.   

Ao mesmo tempo em que o diretor seleciona os elementos para compor sua narrativa, isto não 
é feito sem um processo de negociação entre este e a seleção que é feita pelo próprio entrevistado.  
Uma negociação do que tornar visível que se dá através dos elementos que apareceram compondo a 
imagem junto ao entrevistado. Como a sua indumentária religiosa e os objetos que compõem o espaço 
enquadrado pela câmera.    
      O terreiro é um espaço sagrado que possui sua própria dinâmica. Então, foi necessário 
que cada tomada dos elementos dispostos no terreiro fosse consentida pelo sacerdote (a) 642. A 
construção de uma “auto-imagem” pelos entrevistados se dá através do que se deseja evidenciar. 
Como, por exemplo, a imagem de uma determinada entidade. A relação com a câmera parece ser 
um meio de relação com o restante da sociedade. O que se quer mostrar: a singularidade; e o que 
não se quer: o segredo.  

Entendo esta relação entre o antropólogo-cineasta e o entrevistado como a negociação da qual 
nos fala France:  

 
Assim, a questão da objetividade num filme etnográfico não se coloca de 
maneira diferente a partir do instante em que sabemos que nenhuma atividade 
filmada – cujo agente se sabe filmado – escapa aos efeitos da presença do 
cineasta, quer dizer, da profilmia; e que um filme, mesmo documentário, é 
sempre o resultado do afrontamento de duas mises en scène, a das pessoas 
filmadas (auto-mise en scène) e a do cineasta (mise en scène) (FRANCE, 1998: 
393).  

 
• As Entrevistas: 

 
Pai Maciel se refere à perseguição conseqüente a 1912 como um momento não apenas de 

dispersão religiosa, mas, acrescenta uma outra dimensão, propriamente identitária, em que a 
associação entre práticas de religiosidades afro-brasileiras são imediatamente associadas ao castigo e 
à exposição pública como forma de estigma. Neste depoimento, registrado na fase de produção do 
filme, este Babalorixá explica que:  

 

                                            
642 Sobre a importância de se obter permissão nesse caso são validas as recomendações do antropólogo e 

sacerdote Julio Braga: No “registro visual, a situação se complica, pelas dificuldades técnicas audiovisuais, é quase 
impossível surrupiar o bem cultural alheio pela via da filmagem não consentida, embora seja relativa-mente fácil 
encontrar alguém disposto a conceder o direito de fotografar, assim mesmo com a tácita recomendação de não se 
alcançar momentos rituais especificados como proibidos. Nesse caso, o melhor é respeitar a ordem expressa e não 
tentar fotografar às escondidas pois o inadvertido pesquisador corre o risco de ver sua maquina apreendida para 
eliminação do filme e, em casos mais sérios, ser gentilmente convidado a deixar o recinto religioso após ter sua 
aparelhagem destruída”. (BRAGA, Julio, 1998, p.22 - 23.) 
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“Muita gente correu, muita gente foi presa, muita gente andou com a “trouxa na cabeça” 643, com um 
bocado de coisa na cabeça, obrigado a dizer: “o macumbeiro daqui do Farol, o macumbeiro da 
Santa Rita sou eu”, entendeu o resto? Houve essas coisas, né. Várias prisões. Muita gente correu. 
Muita gente mudou. Muita gente se negou. Que não era Babalorixá. Com medo de apanhar, com 
medo do cascudo, da decepção e do castigo”. 

 
A humilhação pública da religião de matriz africana através do desrespeito aos objetos sagrados 
que compõem o Pejí, colocando-os sobre a cabeça do adepto para este percorrer a via pública 
afirmando: “eu sou macumbeiro”, é lembrada freqüentemente nos depoimentos filmados. Como 
na entrevista de Pai Ferreira que diz não lembrar-se do Quebra de 1912, mas se refere à repressão 
religiosa que teria ocorrido em 1954 em Maceió, dizendo que:  

 
“Olha eu não sei bem. Não sei explicar bem quando foi o primeiro Quebra-Quebra. Eu sei que nessa 
época eles não queriam candomblé. Não queriam Xangô, entendeu? Aí acabou. Ficou todo mundo 
sem trabalhar. Trabalhando sim, que ninguém pára. Isso é que nem o comunismo que não acabava 
nunca. É que nem o candomblé, ele não acabava. A gente ficava fazendo as matanças, nos matos, nas 
matas que não tivesse vigia. A gente ia pra lá com o xeré, balançava o xeré, fazia o ritual todo lá, no 
mato, entendeu? [...]. Aí eles ficava e continuava a fazer o candomblé, até 54, quando o governador 
Silvestre Péricles assumiu. Teve um Quebra-Quebra muito grande, que nesta época o Ari Pitombo 
era o secretário da justiça, mas ele perseguia muito os macumbeiros [...]. A polícia chegava na casa 
de qualquer um, por que se ele chegasse: “você tá preso”, “você vai comparecer até a delegacia”. 
Mas não era, né, meu filho. Ele pegava as mesas que tivesse o santo em cima, a tábua que tivesse 
com o santo em cima, botava na cabeça dos macumbeiros e mandava eles sai gritando pela rua:  “eu 
sou macumbeiro da Ponta Grossa”. Saía gritando até a delegacia:  “eu sou o macumbeiro de 
Bebedouro”. 
 

É interessante observar que, ao contrário dessa identidade negativa presente nos depoimentos 
sobre lembranças de perseguições, os depoimentos sobre uma definição do que seria a religião afro-
alagoana, hoje, são recheados de elementos que tentam desfazer a imagem do “macumbeiro” (ver 
LODY, 1987) existente no imaginário da sociedade abrangente. Assim, relacionam-se tais práticas 
religiosas ao “bom” e ao “belo”, como veremos em seguida. 

A construção da identidade em relação ao “outro” nesse momento em que, através da câmera, 
dá-se um discurso e uma afirmação (identidade positiva ou auto-identificação) da beleza da religião, 
como pode-se perceber na entrevista de Dona Suzana, zeladora de um terreiro em Limoeiro de 
Anadia, 

 
“São Jerome que é dono das pedreiras, ele é o protetor das pedreiras, é o meu pai de cabeça. Então, 
a minha mãe é Yemanjá. Ela é a mãe de toda a Nação de espiritual. Aí a gente festeja ela porque ela 
é a dona de tudo. É quem manda nos outros, na aldeia. Entendeu a história? Como é bonito, né 
bonito? Pronto. Quer dizer que eu sou da parte de umbanda. Sou umbanda graças a Deus. Me 

                                            
643 Esta expressão é utilizada por Pai Maciel para se referir a uma “trouxa” feita com os objetos sagrados do 

Pejí.  Segundo LODY (1987:18) “Pejí é o termo mais usual para designar o santuário ou conjunto de santuários. É 
um espaço tabu reservado para a manipulação dos objetos nele existentes. Aqueles que zelam e cuidam dos 
implementos sagrados são pessoas iniciadas e conhecedoras das ações que empreendem, lidando com as matrizes 
que dão ao candomblé a sua própria vida religiosa”. 
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orgulho porque sou da parte de umbanda e faço caridade. Faço a bondade em todo canto do 
mundo.”   
 

Se for através da afirmação “eu sou macumbeiro” em via pública que se marginaliza a 
religião de matriz africana, dar uma entrevista para um filme é uma forma de expor-se publicamente 
afirmando a sua identidade religiosa, demonstrando sua auto-estima de praticante de uma religião 
distinta de termos pejorativos, tais como macumba ou feitiçaria. O documentário soma-se aos ainda 
poucos espaços/momentos públicos onde a comunidade religiosa afro-alagoana pode responder às 
ofensas e perseguições. 

Ao falar dos seus orixás protetores e das profundas razões que os fazem cultuáveis, dona 
Suzana quer convencer também os “outros” da beleza e função positiva da sua religião. Esta zeladora, 
ao ser entrevistada pelo diretor do filme, apresenta elementos de um discurso auto-afirmativo de uma 
identidade positiva que caracterizaria sua religião. Colocando seu discurso em oposição ao da 
sociedade abrangente, que possui como referência a demonização dos cultos afro-brasileiros, dona 
Suzana afirma que sua religião é “bela” e só faz a bondade.  

Dona Suzana, se remetendo à idéia de demonização, explica: 
 
“Viva Deus e nosso pai Oxalá e nossa mãe Yemanjá com toda nação desse mundo que tem vinte sete 
terreiros na face da terra. É de Candomblé. De Umbanda. É de Jêje. É de Nagô, né isso? Tem outras 
partes feias que o povo fala. Uma magia negra que eu não sei o que isso. Só entendo cá no meu 
terreirinho que Deus me deu. Né isso? Né tão bonito?" 
 
Esta Yalorixá afirma que das “partes feias” que o “povo fala” ela não conhece, explicando que 
o seu conhecimento está “cá” no seu terreirinho.  No discurso de Dona Suzana foi criada uma 
fronteira (BARTH, 1969) que separa “toda nação desse mundo”, que se encontra sob as ordens 
de “Deus e nosso pai Oxalá e nossa mãe Yemanjá”. As Nações 644 a que se refere dona Suzana 
são o Candomblé, Umbanda, Jêje e Nagô, incluídas como práticas religiosas que são “tão 
bonitas”.   
Do outro lado da fronteira estaria a “parte feia”, a “feitiçaria”. Aquilo que um senso comum, 
predominantemente intolerante com as práticas afro-religiosas, reconhece como maléfico não é 
negado por dona Suzana, mas sim é apresentado como distinto das religiosidades descritas como 
Nações que fazem o bem. 

Este discurso foi um tema recorrente nas demais entrevistas, sendo mesmo freqüentemente 
reivindicado como uma forma de explicitação da existência de uma diferença entre religiosidade afro-
brasileira e feitiçaria. Mais elucidativo a esse respeito é o discurso de Pai Maciel durante sua 
entrevista:  
 
 “O Candomblé, a nossa religião de Candomblé, de Umbanda, de Candomblé de Ketu, de Jêje, (...) 
não tem nada de feitiçaria. É necessário que a sociedade, que a elite, que todos os segmentos 
compreendam que nós não somos feiticeiros, que não existe feitiçaria no Candomblé”. 

 
                                            

644 Segundo Lody (1987:10 -11) “A identidade do candomblé segue soluções étnicas chamadas de Nações de 
candomblé. Não são em momento algum, transculturações puras ou simples: são expressões e cargas culturais de 
certos grupos que viveram encontros aculturativos intra e interétnicos, tanto nas religiões de origem quanto na 
acelerada dinâmica de formação da chamada cultura afro-brasileira”. 
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Tem-se em vista que esta auto-afirmação de uma religiosidade desligada de práticas tidas como 
de “feitiçaria” e “magia negra” consiste numa tentativa de se construir uma identidade positiva. 
A beleza é, neste caso, uma adjetivação interna posta em contraposição à feiúra imposta pelo 
“outro”. Assim, o estigma, “o feio”, torna-se a primeira referência para que a beleza seja 
reivindicada como reação ou reapropriação dos meios de definição da identidade (CUCHE, 
2002). 
Na filmagem das entrevistas para o documentário, sendo uma exposição pública, é momento de 
afirmação de uma identidade positiva, na qual as práticas religiosas afro-brasileiras em Alagoas 
são nomeadas pelos adeptos. Estas práticas são apresentadas como distintas dos estigmas 
atribuídos aos Xangôs, historicamente, pelo restante da sociedade alagoana. Estigmas que ainda 
hoje “justificam” perseguições, de diversos tipos, a essas casas de culto e aos seus adeptos.    

Em frente à câmera, a questão sobre quem foi Tia Marcelina instigou um exercício de 
memória nos Babalorixás, Yalorixás e filhos de santo que resulta na (re) construção de uma Tia 
Marcelina. Esta é descrita nos depoimentos como uma “poderosa” representante da religião afro-
alagoana.  

Tal imagem de Tia Marcelina leva consigo a relação desta com Euclides Malta. A partir disto, 
ele também passa a receber classificações positivas que, ao contrário de negar estas relações, o 
incluem enquanto protegido de Tia Marcelina e participante ilustre do Xangô alagoano.     

Apesar do silêncio histórico que envolve o Quebra, quando este é reconstruído na memória 
dos adeptos para ser apresentado no filme, é pensado como um ato de violência e desrespeito. A Tia 
Marcelina que surge nos depoimentos para o filme, ainda que a maioria dos adeptos afirmasse não 
possuir uma memória sobre quem foi esta yalorixá, como um símbolo de resistência e beleza da 
religião, como, por exemplo, no depoimento de Rosa Mossoró, nas qual esta aparece como uma 
yalorixá “linda e maravilhosa” ou no de Pai Maciel: 
 
 “quando quebraram o terreiro dela, o que aconteceu foi quando houve a evasão da perseguição, aí 
disseram, bateram, quebraram a cabeça dela, quebraram braço, quebraram perna. Aí ela caiu. 
Quando caiu ela disse assim: bate moleque, lasca cabeça, quebra a cabeça, quebra braço, quebra 
perna, tira sangue, mas não tira saber”. 

  
A partir de seus saberes se dá a sustentabilidade da religião afro-alagoana, diante das 

perseguições e o silêncio instaurado sobre estas religiões ao longo da história. Pois apesar da 
violência da sociedade abrangente que se pretende “branca e civilizada”, os terreiros resistiram e se 
desenvolveram no estado de Alagoas. Mas no imaginário da sociedade brasileira persistem elementos 
que refletem as tentativas de apagamento das referências de matriz africana que tomam novas formas 
e demandam também outras estratégias de visibilidade num contexto de “desenvolvimento social”, no 
qual tais práticas são relegadas a uma marginalidade. É nesta perspectiva que o envolvimento de 
saberes tradicionais e estratégias de visibilidade são unidos numa busca de reivindicação por 
reconhecimento e respeito para as religiões afro-brasileiras.   
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Memória e identidade preservadas nas narrativas do Ijexá645 
                                            

645 Este trabalho é parte da “Proposta de escritura e edição de um livro, intitulado Do Engenho de Santana 
ao Ilê Axé Ijexá: trajetória de um terreiro”, desenvolvida por Ruy Póvoas, Arléo Barbosa, André Ribeiro, Kátia 
Vinhático, Terezinha Marcis, Marialda Silveira, Consuelo Oliveira, Miguel Vergara. Apresentado no XV Ciclo do 
Imaginário: Imaginário de Envolvimento/Desenvolvimento – Congresso Internacional, de 7 a 10/10/2008, no XIV 



 953

 
Ruy do Carmo Póvoas646 

 
 Há uma lacuna considerável na história da Região Sul da Bahia, no que diz respeito a 
registros sobre qual destino os descendentes dos escravos em Ilhéus tomaram. Há de se 
perguntar, então, o que ocasionou tal silenciamento. Propõe, então, entrar pelo caminho de um 
terreiro de candomblé, cuja herança religiosa está diretamente ligada a Inês Maria, de nome 
nagô, Mejigã. Ela foi trazida de Ilexá, onde era sacerdotisa de Oxum, para ser escrava em Ilhéus, 
mais precisamente, no Engenho de Santana. Cento e cinqüenta anos após sua chegada ao Brasil, 
seus descendentes fundaram o Ilê Axé Ijexá, terreiro de candomblé situado em Itabuna. É de 
dentro desse terreiro que parte da história do território de abrangência da UESC se recompõe e se 
atualiza. 
 A partir das concepções do Imaginário, o objetivo deste estudo é contribuir para revelar 
essa trajetória e trazer à luz parte da história daquela Região, até hoje repassada apenas pelas vias 
da oralidade. Trata-se, portanto, de um resgate da história. E sobretudo, contar a história do 
ponto de vista do vencido. Para tanto, propõe-se revisitar a memória guardada nas narrativas 
daquele terreiro, através do contar dos mais velhos iniciados. 
 
Mas podemos escutar a voz rouca e distante dos escravos traficados em outros sinais e até 
mesmo nos silêncios. 
Jaime Rodrigues 
 
 1. Contam os mais-velhos que... 
 
 Nasci e me criei ouvindo uma outra história de Ilhéus. E quando cheguei à escola, fui 
tomado de surpresa: a história que eu ouvia em minha casa não constava dos livros que eu lia ou 
neles estudava. A figura imponente de Mejigã não aparecia em relato escrito algum. 
 Mais tarde, ao ler José Lins do Rego e Jorge Amado, fui me dando conta do intrincado 
desse fenômeno: havia uma outra história do Brasil. Subterrânea, alijada do sistema oficial de 
ensino, essa história contava fatos vividos por outros heróis, vultos conservados na memória de 
seus descendentes. O máximo que tais relatos conseguiam era ser veiculado por alguns 
escritores, em perfis ficcionados. 
 Conforme expus em meu último livro,647  
Em Os pastores da noite, Jorge Amado narra um batizado católico feito por um orixá. Um 
capítulo inteiro de dez seções narra esse fato, constituindo-se em belíssimas páginas sem iguais 
em toda a literatura nacional, perpassadas por um humor rico e leve, instrumento com o qual 
Jorge Amado, intérprete e arauto, revela a riqueza e a leveza da alma do povo do candomblé. E 
somente um integrante dessa comunidade conheceria o fato com tantos detalhes: um ogã e obá 
ficcionista. 
 
                                                                                                                                             
Fórum: Tradições afro-religiosas nas Américas e dimensões da sustentabilidade, na Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, PE. 

646 Mestre em Letras Vernáculas (UFRJ). Prof. Titular de Língua Portuguesa da UESC. Coordenador do 
Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais–Kàwé. Contista, poeta e ensaísta. Membro da Academia de Letras de 
Ilhéus. Babalorixá do Ilê Axé Ijexá, em Itabuna, Bahia.  

647PÓVOAS, Ruy do Carmo. Da porteira para fora: mundo de preto em terra de branco. Ilhéus: Editus, BA, 
2007. p. 94. 
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 Há uma lacuna considerável na história da Região Sul da Bahia, no que diz respeito a 
registros sobre qual destino os descendentes dos escravos em Ilhéus tomaram. Se tais registros 
oficiais existem, não foram alvo de preocupação até hoje. Nem mesmo a ficção literária regional 
se preocupou com tal assunto. Há de se perguntar, então, o que ocasionou tal silenciamento. 
 No que pese toda a aplicação e cientificidade nos trabalhos de Stuart Schwartz648 e de 
Mary Ann Mahony649, o objetivo de tais autores não era chegar a tanto. Da historiografia mais 
atual sobre a Região, não há registros sobre tal assunto. É justamente por isso que reclamo a 
memória, a oralidade. É claro que tal atitude não prescinde do dialogismo com fontes e registros 
oficiais, desde quando eles sejam encontrados. Isso, no entanto, cabe a especialistas no assunto. 
De minha parte, não sou um historiador. Detenho a memória, até mesmo por força de minha 
formação, para me constituir um babalorixá. Em terreiro de candomblé, a história é narrada 
oralmente. E é preciso desenrolar toda a ligação ancestral, pois isso dá legitimidade ao grupo. 
Tal fato passa pelos meandros da construção da identidade, por parte dos adeptos e fiéis do 
candomblé. Sem memória, não saberei quem sou, de onde vim, nem para onde vou. 
 Lembro-me de Terezinha Marcis, no seu livro Viagem ao Engenho de Santana: 
Inúmeros acontecimentos e documentos também permanecem desconhecidos, necessitando ser 
pesquisados e reconstituídos, a exemplo da Igreja de Santana, patrimônio histórico e cultural 
melhor preservado: a transição do trabalho escravo para o assalariado; a substituição dos 
canaviais por outros cultivos e a história da população que viveu no local, uma vez que os 
descendentes dos antigos escravos também não sabemos que caminho tomaram.650 
 
 Sou descendente de Mejigã, que foi escrava no Engenho de Santana, em quinta geração. 
Nós, descendentes dos antigos escravos, sempre estivemos visíveis para nossos pares, para gente 
de nossa gente. Procedimentos de invisibilidade, no entanto, não permitiram que fôssemos 
vistos. Não por atos de magia que nos escondêssemos, mas, e principalmente, porque era 
impossível que nos vissem sem que as pessoas adentrassem pelos caminhos da oralidade; dos 
grupos de capoeira; dos terreiros de candomblé; dos desvãos dos morros que cercam a cidade; 
dos roçados das vilas interioranas; das casas de trabalhadores das fazendas de cacau; dos currais 
das fazendas de gado; da vigilância de edifícios públicos; do cais do porto; dos saveiros e barcos 
de pescaria; do carnaval; do samba de roda; das docas do porto de Ilhéus; da varredura e limpeza 
das ruas da cidade; das cozinhas dos que nos tomaram como empregados domésticos a troco de 
salário de fome. Proibiram que fôssemos escolarizados e quando, tempos depois, nos deixaram 
chegar perto dos prédios escolares, foi na condição de serventes, vigias ou porteiros. 
 É preciso, portanto, adentrar os caminhos. Proponho,651 então, entrar pelo caminho de um 
terreiro de candomblé, cuja herança religiosa está diretamente ligada a Inês Maria, de nome 
nagô, Mejigã. Ela foi trazida de Ilexá, onde era sacerdotisa de Oxum, para ser escrava em Ilhéus, 
mais precisamente, no Engenho de Santana. Cento e cinqüenta anos após sua chegada ao Brasil, 
seus descendentes fundaram o Ilê Axé Ijexá, terreiro de candomblé situado em Itabuna, após 
várias tentativas frustradas de fundar outros terreiros. É de dentro desse terreiro que recomponho 
e atualizo minhas memórias. 

                                            
648 SCHWARTZ, Stuart. Sugar plantations in the formation of brazilian society Bahia, 1550-1835, New 
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649 MAHONY, Mary Ann. Instrumentos necessários: escravidão e posse de escravos no sul da Bahia no 

século XIX, 1822-1889. Afro-Ásia, Salvador: UFBA: CEAO, 25-26 (2001), p. 95-139. 
650 MARCIS, Teresinha. Viagem ao Engenho de Santana. Ilhéus, BA: Editus, 2000. p. 75-76 
651 PÓVOAS, Ruy do Carmo. Proposta apresentada na Mesa-redonda “Diálogos míticos”, no Simpósio 
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 O objetivo maior é contribuir para revelar essa trajetória e trazer à luz parte da história de 
nosso povo, de nossa gente, de nossa terra, até hoje repassada apenas pelas vias da oralidade. 
Trata-se, portanto, de um resgate da história. E sobre tudo, contar a história do ponto de vista do 
vencido. 
 Para além disso, o cerne deste relato é a oralidade. Só a partir da geração de meu avô 
Ulisses, neto de Mejigã, alguns descendentes conseguiram o letramento. Assim mesmo, isso não 
interferiu no modo de narrar típico daquela família. Tudo era processado apenas pelo sistema 
boca-ouvido. 
 Para não me furtar ao dialogismo com a oficialidade, tomei dois cuidados. Primeiro, 
percorrer a bibliografia a meu alcance sobre a história de Ilhéus e Região. Em seguida, acessar o 
que estivesse disponível na Internet, sobre o tema. Li e revi inúmeros escritos sobre a Região, 
desde aqueles dedicados ao estudo da morte, aos que cultivam o enfoque em personalidades ao 
longo do tempo. E sempre o mesmo silêncio a respeito dos negros. Na Internet, a situação não é 
tão pouco diferente. Inúmeros artigos e reportagens abordam o assunto, mas sem testemunhos 
diretos. Fica, sempre, portanto, um vácuo. É justamente um fragmento desse espaço que busco 
preencher, numa modesta contribuição advinda da memória que me foi transmitida oralmente, 
pelos meus mais velhos. 
 Com isso, tento ajudar a rever a memória de um espaço de luta da cultura de origem 
africana, existente na Região. Espero estar contribuindo para redefinir a matriz da cultura 
regional, bem como para a redefinição do perfil cultural da Região Sul da Bahia. Minha intenção 
é revelar aspectos da face afro-descendente, submersos nos desvãos da história. Busco também 
promover a divulgação do saber e do conhecimento de uma comunidade de afro-descendentes, 
contribuindo para a integração de saberes e quebra de preconceitos. Ainda que tudo isso pareça 
“colocar o chapéu onde o braço não alcança”, a contribuição se fundamenta naquilo que sempre 
foi negado, apagado ou tornado invisível por interesses outros. 
 Para fazer o que me proponho, mergulho na memória e ouço, outra vez, as narrativas de 
minha mãe e minhas tias. Elas se foram para sempre, mas deixaram, comigo e com meu irmão 
Reinaldo, suas vozes, que ainda ecoam em nossos ouvidos: “Contam os mais velhos que...” 
 
 2. O que não dizem os historiadores 
 
 O quadro geral da escravidão no Brasil e, principalmente, na Bahia, está muito bem 
disposto e fartamente documentado por vários autores. Dois bons exemplos são Renato da 
Silveira652 e Antonio Risério653. As origens dos povos africanos, trazidos para o Brasil, a situação 
do país no quadro mundial e, fundamentalmente, a questão religiosa engendrada a partir da 
escravatura, tudo isso tem sido alvo de bons estudos. Em Ilhéus e Região, os estudos sobre tais 
temas, em sua particularidade ilheense, ainda deixam a desejar. Há uma espécie de névoa que 
encobre o assunto. De que parte da África vieram os negros trazidos para Ilhéus? Que sistema de 
relações eles criaram aqui? Isso para ficarmos numas poucas das questões, que podem ser 
formuladas sobre tal assunto. 
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 O destino ignorado dos ex-escravos e seus descendentes está intimamente ligado ao 
sistema de negação implantado na cultura ilheense, desde seus primórdios. Em meu recente 
livro654, abordo essa questão, quando afirmo que 
 
No caso específico do ilheense, ele vem de uma construção patriarcal, escravocrata, 
mercantilista, de formação cristã e católica. Seus ancestrais ibéricos, de pele branca, olhos e 
cabelos castanhos, há muito tempo tinham desenvolvido a certeza de que a branca era uma raça 
privilegiada: Deus era branco, seu filho era branco, o papa era branco, o rei era branco, o rico era 
branco e a brancura era do reino dos céus. Enquanto isso, o Demônio era negro, se vestia de 
preto, usava capa preta e tudo que era feio, ruim, mau era preto, negro. Por isso mesmo, era 
necessário salvar os negros, dar-lhes o batismo a ferro e fogo, para eliminar o poder que o 
“Maligno” exercia sobre eles. 
  
 Diante de tal quadro mental, era de se esperar o grau de preconceito com que a elite 
dominante sempre tratou os negros. Uma ressalva se faz necessária: ainda que discriminados e 
escravizados também, os índios tiveram vez no enfoque historiográfico da maioria dos autores 
regionais. João da Silva Campos, por exemplo, aborda a questão dos índios ao longo de todo o 
seu livro.655 
 Da leitura da bibliografia historiográfica regional, daria até para depreender, por parte dos 
menos avisados, que o número de escravos foi diminuto em Ilhéus. Exceto o Engenho de 
Santana, haveria poucos escravos na lavoura. Ainda: os ex-escravos e seus descendentes teriam 
sido assimilados pela população branca, deles não restando lembrança. É como se eles tivessem 
sumido, levando consigo toda a sua cultura. Aliás, em Ilhéus, eles nem teriam chegado à 
reelaboração de sua cultura. 
 Deixando à parte o folclore, a culinária, a música, a dança, porque tudo isso se inscreve 
num quadro mais amplo, tomo como referência básica a religião, pois foi nesse campo em que os 
ex-escravos e seus descendentes se entrincheiraram, lutaram, resistiram e negociaram. Quando 
os primeiros ensaios sobre o tema do negro na Região vieram à luz, o candomblé era considerado 
pelos autores como mera festividade folclórica. Tal atitude revela uma forma bastante 
preconceituosa e redutora de se tratar a religiosidade afro-descendente. Ainda nos dias de hoje, 
pouco avanço se deu, no que diz respeito ao preconceito. 
 Por força de um ideário cristão, católico, as atividades e práticas religiosas dos afro-
descendentes, principalmente o culto aos orixás, no candomblé, sempre foram descriminadas, 
perseguidas, combatidas. Então, não era de se esperar que a própria elite fizesse esforço algum 
para estudar aquilo que ela mesma combatia. Assim, a história do candomblé na Região ficou 
circunscrita aos seus próprios adeptos. Por isso mesmo, restrita ao campo da oralidade. Essa é 
uma das principais causas das dificuldades de se travar um verdadeiro dialogismo com os textos 
oficiais. 
 Acontece, porém, que o candomblé, até hoje, envolve um número considerável de 
adeptos, no que pese o vaticínio de estudiosos do passado que afirmaram, estar ele, com o tempo, 
fadado ao desaparecimento. Pelo menos, até agora, em Ilhéus, esse tempo ainda não é chegado. 
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No último cadastramento de terreiros realizado por estudiosos do Kàwé,656 só na sede do 
município, constatou-se a existência de mais de 60 deles. 
 É costume colocar-se tais dados em confronto com as estatísticas do IBGE. Vale lembrar, 
no entanto, que é prática disseminada entre os terreiros esconder ou negar dados, quando os 
adeptos são submetidos a questionários. Ainda faz parte das estratégias de luta o “não contar 
tudo”, falar apenas sobre o que se considera de menos importância. Daí, a maioria dos adeptos 
ainda costuma declarar-se católica. Faz parte do ideário desse segmento sócio-religioso o 
entendimento de que “quem tem o seu bom não diz a ninguém; quem quiser saber que adivinhe”. 
Se isso tem sido diferente em outros lugares – a exemplo de Salvador, onde os adeptos, há muito 
tempo, se assumiram publicamente –, em Ilhéus, a prática ainda é a da negação pública. 
Evidentemente, trata-se de verdadeiro mecanismo de defesa, de resistência, de luta contra a 
discriminação e até mesmo de negociação. 
 Falta à historiografia local debruçar-se sobre tais aspectos, a fim de colocar a oralidade no 
seu justo patamar. Para isso, no entanto, será necessário que os estudiosos assumam uma nova 
postura. Nos tempos de agora, isso se torna mais contundente, face à perseguição movida contra 
os terreiros de candomblé por parte de certos grupos evangélicos. Não raro, a perseguição tem 
descambado para o confronto, com apedrejamentos de templos afro-descendentes, difamações, 
calúnias e toda uma ordem de atos deletérios que toda “guerra santa” costuma causar. Nisso, 
quem perde é a Região como um todo; a cultura, que fica capenga de registros de sua realidade 
histórica. E terminamos por cultuar uma falsa imagem de nossa memória, perpetuando práticas 
que, a olhos mais agudos, revelam o quanto de preconceito acobertamos. 
 
 3. Uma outra fonte de informação 
 
 Inúmeros perigos permeiam trazer a memória de volta. Rememorar traz uma implicação: 
o interesse de quem narrou e o de quem ouviu o relato nem sempre são coincidentes. Maria 
Helena Machado657, num feliz enfoque sobre tais perigos, tem opinião clara e firmada sobre o 
assunto. A citação é longa, mas vale a pena, pela clareza, objetividade e singularidade dos 
argumentos: 
 
Um dos maiores desafios com que se defrontam atualmente os historiadores e outros 
pesquisadores da área das ciências humanas é o de achar os caminhos corretos para recuperar a 
história dos chamados excluídos. Trata-se de estabelecer os parâmetros teóricos e metodológicos 
por meio dos quais as narrativas que dispomos acerca desses grupos, escritas ou orais, possam se 
tornar meios de acesso para a textualização de vivências, modos de vida, mentalidades, idéias 
políticas etc. de grupos aparentemente desprovidos de importância social. Um dos principais 
problemas a ser enfrentado nesta tarefa refere-se ao fato de que estes grupos sociais, por serem 
socialmente despossuídos, em vez de produzirem versões próprias, foram e continuam sendo 
descritos e catalogados em documentos e narrativas produzidas por agentes socialmente 
comprometidos com o poder instituído, com o Estado e com instituições, forjando documentos 
comprometidos com versões viciadas por preconceitos, determinismos raciais e sociais. No 
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entanto, a tarefa requer grande cuidado crítico para que o historiador, em sua busca de 
estabelecer uma nova verdade social sobre estes grupos, não se coloque ele mesmo no espaço de 
poder antes ocupado pelas forças da dominação social. 
Hoje, num universo teórico em que os "povos sem-história" foram trazidos à cena, e os grupos 
afrodescendentes e indígenas clamam pelo direito de fazer a própria história, os intelectuais se 
esforçam para achar o caminho, senão correto, menos danoso, para textualizar essas histórias, 
tarefa que nos torna vulneráveis a todos os perigos, e no qual nossas melhores intenções podem 
se tornar nossas piores inimigas. 
 
 Detalhar tais perigos a que a estudiosa alude seria incorrer em duas possibilidades de 
erro: ou deixar de catalogar vários deles, importantes, ou se comprometer com uma postura 
ideológica. Vale lembrar, no entanto, alguns deles: o lapso de memória; o equívoco de nomes, 
espaços e tempo; engano do informante e compreensão errônea do fato ouvido. Não basta, 
portanto, gravar em fitas ou cedês, transcrever e publicar. É preciso aproximação constante, 
convivência, horas a fio de conversa, revisitação, retomada. Não basta apenas ouvir o relato de 
uma única fonte. É preciso ir além: ouvir também, sempre que possível, fontes citadas pela fonte 
primeira. 
 Na composição de minha memória sobre fatos atinentes a Mejigã e seus descendentes, 
ouvi os relatos por longos 40 anos, até que Tia Jovanina, a última das minhas tias maternas, 
faleceu. Ela, que era a mais velha, foi a última a partir, aos 85 anos. Prima Conceição, filha mais 
velha de Tia Jovanina, 12 anos mais velha do que eu, desde cedo, demonstrou-se muitíssima 
interessada em colher informações sobre Mejigã. Ela também foi uma de minhas instrutoras 
sobre tal assunto. Houve tempo de sobra para muitas perguntas e ouvir muitas respostas, ainda 
que não direcionadas por suporte teórico-metodológico calcado no saber dito científico. Nem por 
isso, no entanto, destituídas de valor e importância. Mesmo, aqui, não estou comprometido com 
o aspecto documental da questão. 
 As fontes primárias dos dados foram as mulheres mais velhas da minha família (minha 
mãe e minhas tias). Era próprio daquela família a narração ficar a cargo das mulheres. Os 
homens mais velhos eram dados a pouca conversa. E as narradoras falavam em duas atitudes. 
Quando os fatos se reportavam a acontecimentos gerais, os lugares e o tempo eram ressaltados 
em primeiro lugar. Tia Jovanina658, por exemplo, começava assim: 
 
No dia 22 de dezembro de 1907, foi inaugurado o prédio da Intendência. O Coronel Domingos 
Adami de Sá era intendente de Ilhéus. Maria, sua mãe, tava com três meses de nascida. Gente 
boa, aquele Coronel... Foi ele quem nos acudiu, quando João Ramos tomou a nossa roça, por 
conta dos cem mil réis que papai passou a dever a ele. A gente saiu corrida, tangida pelos 
jagunços, sem direito a tirar nada de dentro de casa. Apenas com a roupa do corpo. Mamãe levou 
a gente por dentro do mato, do Engenho Velho até Ilhéus. Papai ficou escondido dentro da Mata 
de Macuco. Eu tava com nove anos de idade. Me lembro bem... A gente ia pela trilha das tropas 
de cacau. Quando se ouvia o tinir do chocalho das mulas, mamãe se escondia dentro do mato, até 
a tropa passar. A gente chegou na casa do Coronel Adami, todo mundo morrendo de fome. Dias 
no mato, sem ter o que comer direito. Me lembro que, em cima da mesa da cozinha (a gente 
entrou pelos fundos da casa), tinha um prato com cada banana-da-terra cozida... Eu fiquei 
olhando, com os olhos compridos... Mamãe reclamou comigo. A esposa do coronel falou pra ela, 
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assim: “Deixa, Hermosa, a criança está com fome. Senta aqui, minha filha, coma direitinho.” 
Nunca esqueci aquelas palavras... 
 O Coronel Adami mandou ordens expressas, por um portador: “Deixa Ulisses e a família 
dele em paz. Esses pretos são gente minha. Não se bole com eles.” Mas a roça se perdeu pra 
sempre, pois quem tomou era gente do Coronel Pessoa... Fomos viver de favor no Engenho 
Velho, num pedaço de terra cedido pela Velha Fortunata, irmã de Leocádio, aquele que foi pai de 
Maria Figueiredo com Mejigã, a que veio da África e foi cativa no Engenho de Santana. Ela é a 
nossa raiz. Nós somos os ramos. Vocês, dessa nova geração, são os frutos. Depois, vão chegar as 
sementes. 
 
 Quando o relato tinha como foco a figura de Mejigã e seus feitos, as datas não eram 
determinadas e os lugares perdiam sua importância. Mejigã surgia no centro da narrativa659 e 
ocupava o espaço da Grande-Mãe: 
 
Mejigã é a nossa raiz. Ela veio de Ilexá. Por isso, a gente é tudo ijexá. É a nossa nação. A gente 
tem o sangue dela e do povo dela nas veias. É por isso que a gente não deve fazer obrigação de 
cabeça em angola. Só no ijexá. Só deixe alguém botar a mão na sua cabeça, se for ijexá. Outra 
nação, não. Vai melindrar o axé. Ela sabia das coisas e explicava tudo isso a gente. Foi batizada 
no Brasil com o nome de Inês Maria. Mas a gente só chamava ela pelo seu nome africano: 
Mejigã. Tinha uns peitos enormes. Quando ela se sentava, os peitos arriavam no colo. No meu 
tempo, ela não era mais cativa. Todo mundo tomava a bênção a ela. Sabia tanto remédio de 
folha, de raiz, de casca de pau. Sabia preparar garrafada e fabricava umas pílulas com o leite da 
janaúba660. Todo mundo pedia conselho de remédio a ela. Não havia doutor; só havia boticário. 
Mejigã era cabeça de Oxum Abalô, a Grande-Mãe das águas doces, a dona do ouro, da riqueza. 
É a mãe do amor. Por isso a gente deve tratar Oxum com toda reverência. Quando ela pegava 
Mãe Mejigã, dizia que alguém dos descendentes ia ser chamado pra fundar uma Casa de Ijexá. 
Quando o tempo chegasse, todos iam saber. E nessa dita Casa, a raiz de Mejigã ia ser plantada. 
Os nomes de Oxum e de Mejigã iam ficar pra toda a vida. 
 
 Quando Tia Jovanina falava, todos se calavam para ouvir. Até mesmo as irmãs delas, que 
já sabiam as narrativas de cor e salteado. Não se podia interromper a fala dos mais-velhos, 
mesmo que a gente já soubesse, de antemão, o conteúdo da narrativa. Os homens mais velhos 
ouviam. Uns balançavam a cabeça, outros tomavam café e fumavam cigarro-de-palha. Todos, no 
entanto, se conservavam em silêncio. Às vezes, a narrativa661 também focalizava feitos relativos 
a outras pessoas: 
 
Seu avô se chamava Ulisses do Carmo. Dos netos de Mejigã, ele foi quem mais deu importância 
à nossa raiz. Ele não se envolveu na briga pela terra. Mesmo assim, teve de se mudar pra mata, 
porque um irmão dele, de nome João do Carmo, matou um engenheiro, chamado Agenor 
Póvoas. Foi um dia terrível: 8 de dezembro de 1900, quando começou a infelicidade da 
perseguição a nossos parentes. A turma do engenheiro, acompanhada de jagunços, media terras 
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pra fazer a estrada. Iam medir as terras da Fazenda Mucuri, de propriedade de Leôncio Ramos. 
Quando começaram a medir a dita fazenda, o engenheiro disse que os marcos iam avançar pelas 
terras de um bocado de gente. Nesse meio tinha Bernardo, um tio de seu avô; tinha João, irmão 
do seu avô e também tinha outros conhecidos: Cândido Belizário, os Betu, Jovino... Todos eles 
iam ser prejudicados, iam perder pedaços de suas terras. Então mandaram um sarapebé662 dizer 
ao dito engenheiro que não avançasse a medição. Que fez o engenheiro? Mandou amarrar o 
sarapebé num pau e lhe aplicar uma surra de vara. O sarapebé saiu dali, se arrastando, todo 
quebrando, vomitando sangue. Quando esse homem chegou no meio da parentada, naqueles 
estados, não contaram conversa. Todos se armaram e vieram cobrar vingança. Olhe, a vingança 
foi tão braba, tão braba, que até os jagunços do engenheiro correram pro mato. Dos que ficaram 
vivos, só um escapou, muito mal, porque tomou pinto pisado vivo no pilão. Aí, o Governo da 
Bahia mandou uma tropa pra prender todo mundo. Olhe, esse povo se escondeu na mata por uns 
tempos. Depois, foram saindo devagar. Resultado: todos foram presos e pegaram sentença. 
Depois, um adevogado, de nome Júlio Virgínio, tomou o caso, pra defender os condenados. Aí, 
eles foram julgados de novo e foram de novo absolvidos. Na primeira vez, eles foram 
absolvidos, mas o juiz, Pedreira França, comprado, leu a sentença às avessas e deu 30 anos de 
cadeia pra cada um. Mas a liberdade teve dois preços: um, porque eles tiveram de dar as 
propriedades deles em pagamento. Outra, porque passaram a viver escondidos, pra escapar da 
cobrança do sangue. Aqui, era assim: sangue derramado se pagava com sangue. Foi quando a 
gente foi viver na Passagem do Gentio. Quando saímos de lá, eu tava com nove anos. A gente se 
mudou pras matas do Engenho Velho. João do Carmo era irmão de seu avô. Os dois eram filho 
de Maria Figueiredo. E Maria Figueiredo era filha de Mejigã. Quando isso tudo aconteceu, ela já 
tava quase com cem anos. Mas Mejigã não perdeu a fé. Nesse tempo, ela vivia com Tia Luzia, 
uma irmã de seu avô. Luzia era mãe-de-santo. Tinha casa-de-orixá nas brenhas da mata. Só ia lá 
quem tinha negócio. Mata fechada, cheia de onça e bicho feroz. Cobra por todo canto. Aprendeu 
tudo com a avó, Mejigã. Luzia era a guardiã da nossa Força. Mas Luzia morreu ainda nova. 
Então, eu passei a tomar conta do Segredo. Fui escolhida ainda no tempo que Mejigã era viva. 
Aprendi com ela e com Tia Luzia. Mas a raiz tava com Mejigã. Ela veio da África, do povo 
ijexá. Por isso, a gente tudo é ijexá. Mais tarde, muito mais tarde mesmo, a louca da tua mãe 
entendeu de se envolver com teu pai. Ela, sobrinha do assassino. Ele, sobrinho do assassinado. 
Ah, mundo “veio” de Deus! Ah, Tempo que muda tudo... E agora, quem diria, você é o 
escolhido. Quando você crescer, vai entender tudo isso que lhe digo agora... 
 
 Fosse qual fosse o assunto narrado, tudo convergia para Mejigã. Ela era apresentada 
como detentora de Forças da família, agora apresentada aos trinetos. Para além de Tia Jovanina, 
outras narradoras também tinham sua vez. Minha mãe repetia constantemente os relatos ligados 
à nossa família. É dela a narrativa seguinte663: 
 
Sua avó, minha mãe Hermosa, era filha de João Cordier Donga, um descendente de portugueses. 
A mãe dela era uma preta, chamada Gertrude Rosa Sacramento, de Tabocas. Meu avô tinha 
terras lá pra aquelas bandas. Mas mamãe teve uma infância muito sofrida. Ela não foi criada pela 
própria mãe, o pai dela carregou ela pra ser criada por outra mulher, com quem ele tinha se 
casado. Por causa disso, ela não herdou nada do pai. Só os filhos legítimos. Quando ela ficou 
órfã de pai, já mocinha, foi pras matas do Macuco e lá se encontrou com meu pai. Aí, eles se 

                                            
662 Palavra nagô que significa mensageiro, aquele que leva recados. 
663 Narrativa de Maria Mercês do Carmo (1907-1971), minha mãe. 
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casaram e tiveram 23 filhos. Sua tia Jovanina é a mais velha. Ela nasceu ainda no século 
passado, já no final. Mamãe tinha uma verdadeira afeição por Mejigã. Até parece que a filha era 
ela. Eu convivi muito pouco com Mejigã. Quando ela morreu, eu ainda era muito menina. Mas 
cresci, ouvindo mamãe e sua tia Jovanina falando sobre ela, a nossa raiz. Me lembro ainda que 
era uma preta do beição, peitos enormes, cabelo alvinho, alvinho. Mamãe contava que ela curava 
bicheira de um animal, apenas rezando o rastro do animal e os bichos caíam tudinho. Um dia, um 
homem caiu na porta da nossa casa, com um ataque de batedeira, aquele mal que faz a pessoa se 
bater e espumar. Pois Mejigã foi lá, desvirou o homem, tirou a camisa dele, virou pelo avesso e 
rezou. O homem voltou a si e nunca mais o mal atacou. O orixá dela era Oxum, a Grande-Mãe. 
Oxum veio com ela da África, terra de Ilexá. É por isso que a gente é ijexá. Mejigã foi cativa no 
Engenho de Santana e se libertou com a velhice. Ela sabia cuidar dos orixás e ensinou isso a 
todos nós. Eles são a nossa Força. Por isso os brancos não “venceu” a gente. Nunca esqueça isso: 
honre a memória dela. 
 
 Vê-se, na narrativa de Maria do Carmo, o destaque para sua mãe Hermosa que tinha 
profunda afeição pela avó-sogra. Hermosa era nora de Maria Figueiredo, a filha de Mejigã, mas 
terminou por dedicar à velha profunda afeição, a ponto de também se constituir uma narradora 
privilegiada de fatos ligados à Mejigã. 
 Tia Adelaide, mais nova em idade do que minha mãe, também narrava fatos a respeito de 
Mejigã. Numa delas, tia Adelaide664 contou: 
 
Mamãe me contou, uma vez, um caso envolvendo Mejigã e um homem branco, de nome Suarez. 
O homem vinha correndo atrás de um neguinho, pega aqui, pega acolá. Aos berros, o homem 
xingava o neguinho de tudo quanto era nome. Principalmente descompondo, porque se tratava de 
gente preta. Mejigã tava na sala de Tia Luzia, uma tia minha, irmã de papai, que era mãe-de-
santo. A casa-de-orixá dela ficava nas brenhas das matas de Macuco, mas ela tinha casa de 
morada onde a gente vivia. Mejigã tava fazendo um remendo numa saia. Ela, mesmo velha, 
ainda costurava. Na mão, porque naquele tempo nem se falava em máquina de costura. 
Aí, o neguinho correu e invadiu a casa de Mejigã, gritando misericórdia. Com o susto, Mejigã se 
levantou, querendo saber do que se tratava. Já o Suarez invadia também a casa, porta a dentro, 
agarrando o neguinho que se escondia atrás da saia de Mejigã. Foi aí que aconteceu. Mejigã 
levantou a mão pro homem e disse umas palavras em nagô. O homem ficou tonto, foi lá e veio 
cá, rodou e caiu no meio da sala, com a fala embolada. Mejigã chamou a vizinhança e os homens 
carregaram Suarez nos braços. Mejigã disse, naquela fala meio embolada dela, tudo misturado 
com nagô. “Prele prendê. Preto sê gente tomém”. Aquilo que era uma preta de Força, de axé. Por 
isso ela é a nossa raiz. 
 
 Tanto assim que essa frase terminou se constituindo num bordão da família. Quando um 
de nós se dava mal numa empreitada qualquer, sempre havia um para afirmar: “Prele prendê. 
Preto sê gente tomém!” Isto é: Para ele aprender. Preto é gente também! 
 Essa narrativa descortina um traço forte da personalidade de Mejigã: ela compreendia os 
humanos para além do preconceito de cor da pele. De outra sorte, também se evidenciam outras 
qualidades de Mejigã, o domínio da magia. Aparentemente, sua força de axé abateu o invasor de 
sua casa. 

                                            
664 Narrativa de Adelaide Maria do Carmo (1913-1958), minha tia. 
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 Tia Rosa era a mais reservada de todas as irmãs. Um dia, ela e eu estávamos sob a 
mangueira do quintal de nossa casa e Tia Rosa terminou por derramar o conteúdo de uma caixa 
que ela estava remexendo. De dentro da caixa, caiu uma espécie de vasilhame de barro. A tampa 
se abriu e uns búzios-da-costa se espalharam sobre a esteira. Então perguntei: “Tia, a senhora 
também sabe jogar búzios?” Tal pergunta ensejou uma das mais belas narrativas que eu ouvi, 
como resposta. Pelos conteúdos apresentados, vale transcrevê-la na íntegra665: 
 
Ah, menino que tudo quer saber. Mas tá no seu direito. Você é o escolhido pra ser o continuador 
da nossa Força. Pena que não sei se estou mais viva, quando chegar esse tempo... Aprendi jogar 
búzios com Tia Luzia e ela aprendeu com Vó Mejigã. Eu sou muito calada. Vivo quieta no meu 
canto, mas aprendi um bocado de coisa. Agora, não posso andar falando. Sou cabeça de Xangô e 
meu orixá lança fogo pela boca, quando fala. Mesmo, o falador passa mal. Os brancos tão aí 
mesmo, pra aprender o que é nosso, fingindo que “combate”. Dizem que o que a gente sabe não 
tem valor, mas usam, quando precisam. Na casa-de-orixá de Tia Luzia, mesmo, vai é branco, 
assim, às escondidas. Quando eles têm um filho que vira ladrão ou uma branca que descobre o 
marido com rapariga, vão tudo em busca de Tia Luzia, pra ela dar jeito. Por isso, é preciso muito 
cuidado com o que se fala. Olho viu, boca piu. Eu aprendi, mas nunca quis trabalhar nessas 
coisas. Vó Mejigã, sim. Era uma mestra com os búzios na mão. Via de tudo. Deixava a pessoa de 
queixo caído. Ela era a nossa raiz. Era, não; é. Foi ela quem trouxe este saber da África. Foi 
cativa no Engenho de Santana, depois se libertou. Morreu velhinha, velhinha, com muito mais de 
cem anos e não tomou desgosto nunca. Zelava pelas coisas dos “encantados”. Não tinha revolta, 
mágoa, nada disso. Foi ela quem explicou a Tia Luzia como eram os búzios e o que eles dizem. 
Mulher sabida, aquela. Tinha força, tinha axé. Por isso, a herança dela não pode ser 
desperdiçada. Sem essa herança, nós, da família, não somos ninguém. Agora, quanto ao jogo, 
né? Os búzios pertencem a Oxum. Mas ela fez uma barganha com Exu. Vou te contar: 
Um dia, Oxum tava no remanso do rio, assim, largada, meio enjoada de ser a responsável pelas 
respostas que deviam ser dadas ao povo humano. E o povo trazia pra ela tudo quanto era espécie 
de pergunta. Olhe, era tanta agonia, que só vendo: demanda, separação, usura, inveja, perguntas 
sem cabimento, essas bestagens de gente. 
Quando ela tava assim, bem de seu, ouviu umas pisadas. Levantou as vistas e lá tava Exu, todo 
prosa. Foi logo dizendo: 
– Salve Senhora, Dona dos Búzios? Que tá fazendo assim, toda jururu? 
Aí, Oxum, que é muito sabida, se cercou logo de todo cuidado, pois Exu não bate prego sem 
estopa. Interesseiro que ele só. Aí, Oxum disse: 
– Eu?! Tô aqui, pensando em como passar o meu poder pra alguém. Você sabe: eu tenho o poder 
de responder no jogo-de-búzios. 
Aí, Exu, mordeu a isca. Quis saber disso direitinho. Oxum explicou tudo a ele. Então, Oxum 
propôs a ele uma troca. Ele ficar com o poder de responder às perguntas no jogo. Em 
compensação, ficava também com o direito de ser servido em primeiro lugar, em qualquer 
ocasião. Exu respondeu que topava. Fizeram um ebó e tudo ficou sacramentado. Oxum 
mergulhou nas águas do rio e Exu desapareceu na estrada. 
Tempos depois, Oxum tava se embelezando ao pé da cachoeira. Aí, foi quando surgiu Exu, todo 
apressado e agoniado. Foi dizendo assim: 
– Salve, Senhora, Dona das Águas. Vim pra a gente desfazer o trato. Esse negócio de atender 
perguntas no jogo é uma embrulhada que não acaba nunca mais... 

                                            
665 Narrativa de Rosa Maria do Carmo (1911-1953), minha tia. 
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Oxum disse assim: 
– Salve, Senhor das Estradas. É... Fizemos um trato... Mas agora, é tarde. Um ebó de troca foi 
feito. 
(É por isso que o povo de orixá sabe fazer troca. Olhe, meu filho, se troca até de cabeça, depende 
de saber fazer. Vou te ensinar como se faz uma troca de cabeça...) Quando Oxum acabou de 
falar, deu um mergulho e sumiu dentro das águas do poço. Exu, então, resolveu ir se queixar a 
Olorum, o Todo Poderoso. Olorum mandou chamar Oxum. Botou os dois frente a frente. Cada 
um contou sua parte. Aí, Olorum deu a sentença, dizendo: 
– Vocês dois fizeram um trato. Agora é tarde: o trato foi selado. O que está feito, está feito. 
Palavra dada, destino empenhado. Agora é tarde... Afinal, Exu, você sempre quis ser considerado 
O Maior em tudo. Pois fique sabendo: Os grandes são cativos de sua grandeza. 
Tá vendo só você como são as coisas? Mas essas coisas não se diz, não se fala. Pois é... Vó 
Mejigã sabia de tudo isso. Mas quando chegar seu tempo, você vai ficar sabendo também. Na 
vida, eu sou sua tia. Mas ao mesmo tempo, você é meu pai. Quem carrega o que você carrega é 
pai. Agora, prepare seus ombros, porque a carga é pesada. 
 
 Muda-se a narradora, mas três enfoques perduram: Mejigã se erigiu como um marco, face 
o seu saber; as relações entre brancos e pretos e o saber religioso, preservado pela família. Uma 
outra narrativa marcante, eu ouvi de Tia Alice. Depois de casada, ela passou a morar no km 13. 
Costumava, porém, vir visitar os parentes constantemente. Um dia, eu perguntei a ela, por que 
ela morava longe das outras tias. E ela começou666: 
 
Ah, meu filho! É uma história longa, muito longa. Mas morar longe não significa deixar de 
gostar das pessoas. Não vê como eu costumo vir aqui sempre? Olhe, um dia, eu trabalhava na 
cozinha de um coronel. Eu tava dando lustro na prataria. Era prato e bandeja que não acabava 
mais. Esse povo não é como a gente que usa vasilha de barro... Então, tinha um bocado deles 
conversando na sala. De onde eu tava, dava pra ouvir tudinho. Sabe como é: a gente preta e 
pobre não tem o direito de ficar na sala. Tavam conversando sobre esse negócio de preto, de 
branco, de cativo, de quem manda em quem. No meio da conversa, o coronel disse assim: 
– Eu mesmo, tenho um bisavô que era africano. Uma bisavó que era índia, presa no mato. Mas 
eu não quero saber dessas heranças comigo. Minha herança é o cacau. Plantar, colher, vender. 
Isso que é o bom. E melhor que isso é o dinheiro que isso rende. Eu mesmo, quando tiver no 
ponto, vou mandar meus filhos homens pra fora, pra estudar, sair desse meio miúdo dessa 
pretalhada, de tanto “caboco” matuto. 
Sabe quem era esse bisavô africano de quem ele tava Falando? Leocádio! Aquele que foi pai de 
Maria Figueiredo, filha de Mejigã. Mal sabia ele que ele era um parente meu. Não por parte de 
Mejigã, ave-maria! Como era rico, ninguém era doido pra falar nisso... Ele não quer saber das 
raízes, nem nós queremos saber dele. 
Aí, eu fiquei pensando... Com a gente, é tão diferente. Foi Vó Mejigã quem ensinou aos meus 
mais velhos. Gente é tudo igual. E é muito importante a gente honrar a memória dos que já se 
foram. Saber quem foi avô, avó, bisavô, bisavó... Nós mesmos sabemos de tudo de nossos mais 
velhos. A nossa raiz é Vó Inês Mejigã. Ela veio da África, foi cativa no Engenho de Santana. 
Cabeça de Oxum, a Mãe das Águas. Depois dela, Vó Maria Figueiredo. Aí, veio meu pai Ulisses 
e depois, eu. Eu sou devedora de tudo a eles. Já se foram pra o orun, mas de onde estão, tão 
vendo tudo. Deus me livre de não saber quem foram meus mais velhos e muito menos de renegar 

                                            
666 Narrativa de Alice Maria do Carmo (1914-1955), minha tia. 
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a memória deles. Isso é coisa de bicho, meu filho. Gente tem que saber dessas coisas. Se não, 
não vale a pena ser gente. Ave-maria, de um dia eu renegar Mejigã e a herança dela. Sou preta, 
sou pobre, mas sou de outra família. Tenho raiz. Dinheiro, luxo, grandeza, essas coisas, quando a 
gente morre, deixa tudo aí. Tenho orgulho dos meus mais velhos, da minha cor. Obaluaiê, 
atotô!,667 é meu pai e não vai me deixar ao desamparo. Cacau? Minha mãe Hermosa era filha de 
um branco que tinha era dinheiro e cacau. Não herdou nada, porque não era filha do casal. Meu 
pai também já teve cacau. Meus tios também. E no que deu? Os brancos ricos tomaram tudo. 
Nem por isso, a gente morreu de fome. O Engenho de Santana se acabou. Mas acabaram a 
injustiça só no papel... 
 
 Qualquer comentário adicional vai deixar essa narrativa conspurcada. Essas narrativas 
curtas eram sempre repetidas. A repetição fazia parte do ideário da família. Era necessário 
repetir, vezes sem conta, para que a memória permanecesse integrada nos mais novos. Éramos 
vários primos, pois as mulheres tinham filhos. Uns, como eu, tinham muito interesse em ouvir. 
Outros, nem tanto. Na minha geração, uma inversão aconteceu: os meninos eram muito mais 
atentos que as meninas. Tanto é assim que eu e meu irmão668 temos o domínio dessa memória. 
Minhas primas, nem tanto assim. Enquanto isso, na geração de minha mãe, as mulheres 
relatavam a memória e os homens ficavam calados. 
 Em mim, uma particularidade aconteceu: minha memória foi treinada de modo especial. 
Isso se deveu ao fato de, na minha geração, eu ter sido o escolhido para ser portador do 
conhecimento sobre os orixás. Cada um dos parentes mais velhos incumbiu-se de me transmitir 
um aspecto. A dança, a música, os ritmos, os cânticos, os textos recitativos, as folhas, as 
obrigações, os rituais... Lembro-me bem como Tia Jovanina me ensinava. Ela me levava para a 
mata e percorria determinado trecho comigo. Mostrava-me plantas, dizendo o nome delas, tanto 
no conhecimento popular, quanto no conhecimento dos nagôs. Explicava para que a folha servia, 
seu emprego medicinal e litúrgico. Depois, retornávamos pelo mesmo trecho e ela ia me 
mostrando, outra vez, as mesmas plantas e me perguntando seus nomes e seus usos. 
 De vez em quando, uma das tias me fazia perguntas do tipo: “Você já sabe por que 
Mejigã é a nossa raiz?” “Por que a gente é ijexá?” “Já sabe como se comportar, quando estiver 
labutando com o axé?” “Já sabe por que a gente é diferente dos brancos?” E quando eu titubeava, 
as narrativas vinham à tona, até mesmo aquelas que eu já sabia de cor e salteado. 
 
 4. A escrava sacerdotisa 
 
 A cultura ilheense tem uma trajetória machista. Na sua formação, ao longo do tempo, a 
mulher sempre foi uma subalterna e, quase sempre, relegada às prendas do lar. Se uma ou outra 
escapuliu de tal destino, fica por conta de personalidades indomáveis. Isso não quer dizer que em 
Ilhéus nunca houve mulheres brilhantes. Ao contrário: verdadeiras heroínas conseguiram romper 
esse círculo de força e aprisionamento. Quanto à mulher negra, até a segunda metade do século 
XIX, seu lugar estava definido por antecipação, com a marca registrada de escrava. Mesmo a 
mulher negra alforriada não saía do desprestígio. Sob ela, recaía, além da subalternidade ao 
homem, o peso de ter sido escrava ou descendente de escravos. Todas as variações de papéis 
desempenhados pela mulher negra ou afro-descendente, de um modo ou de outro, estavam 
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668 Reinaldo do Carmo Póvoas (64), de nome africano Zamayongo, um dos fundadores do Ilê Axé Ijexá, onde 
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ligadas ao serviço doméstico ou da lavoura. Só muito mais tarde, esse quadro começou a sofrer 
alguma alteração. 
 O fato de ser mulher não isentava a escrava da estafa e do rigor das tarefas pesadas, dos 
mesmos tipos de castigos infligidos ao homem. Ela vivia sempre em desassossego, sob a eterna 
ameaça de separar-se de seus filhos. Cabia ao senhor de engenho decidir se e quando separá-la 
de seus rebentos. Muitas delas perderam seus filhos, porque eles foram vendidos para outros 
senhores e nunca mais elas sabiam do destino deles. 
 Quanto à vida na lavoura, seja nos engenhos ou nas fazendas de cacau, tarefas estafantes 
recaíam sobre a escrava. Mesmo aquelas que seus senhores alocavam no serviço doméstico de 
suas residências, ou ainda as que eram destinadas ao ganho, todas elas levavam uma vida de 
trabalho estafante. 
 Na verdade, não havia uma segregação racial entre negros e brancos. Ambos co-existiam 
nos mesmos espaços. Isso levou muitos a uma interpretação de verdadeira democracia racial. 
Tal fato, no entanto, não resistiria a uma análise mais atenta, pois o simples fato de negros e 
brancos circularem pelas mesmas ruas e praças da cidade, uma espécie de muro invisível os 
separava, no campo da distribuição da renda, do acesso à escola, moradia, lazer, saúde e práticas 
religiosas. A única prática pública religiosa permitida era a católica. Para além disso, restavam os 
encontros nos esconsos das matas. 
 Não se sabe de notícias de sociedades religiosas católicas, em Ilhéus e Região, organizada 
por negras, escravas ou libertas. Em tal sentido, a sociedade ilheense foi muito mais opressora do 
que as de lugares outros, a exemplo de Salvador e Cachoeira. As práticas religiosas dos negros 
escravos, ex-escravos e seus descendentes eram combatidas e perseguidas. Isso se prolongou até 
às primeiras décadas do século XX. E ainda na atualidade, são muito discriminadas. A única 
concessão aos escravos, ex-escravos e descendentes, no que diz respeito a práticas religiosas, era 
a católica. Para além disso, restavam os aglomerados, escondidos nas brenhas da mata. 
 Foi justamente nesse caldo de cultura que Mejigã foi imersa. Não há registro do trajeto 
percorrido por Mejigã, da África para o Brasil. Pelo menos, minha mãe e minhas tias nunca 
fizeram alusão a isso. Não foi registrado se ela veio diretamente, do continente africano para o 
porto de Ilhéus. Sobre tal percurso, nunca ouvi referência alguma. Enquanto tal dado era 
silenciado, seus descendentes faziam questão de evidenciar que ela veio de Ilexá, cidade 
africana, cujo povo é conhecido como ijexá. Em Ilexá, Mejigã teria sido sacerdotisa de Oxum. 
Vale ressaltar que Oxum pontifica em Ilexá, a sua cidade. 
 O site www.xangosol.com669 veicula algumas informações sobre a cidade de Ilexá, 
reproduzidas a seguir: 
      
Ilexá é uma cidade histórica, situada no estado de Osun (Oxum), localizado no sudoeste da 
Nigéria, cujo povo ficou conhecido como nação Ijexá. Localiza-se na interseção de Ilê-Ifé, 
Oshogbo e Akure. A cidade é uma das mais tradicionais da história do povo ioruba. Já chegou a 
ser a capital do reino de Oyó, nos tempos do império. E no século XIX, com a queda de Oyó, 
Ilexá se tornou sujeita a Ibadan. Das cidades e aldeias desta região da Nigéria , Ilexá é a maior, 
com uma população com mais de cem mil habitantes nos dias de hoje. É um centro agrícola e 
comercial, cujos principais produtos são o cacau, noz de cola, óleo de palma e inhame. Ilexá 
possui 18 escolas secundárias e também uma academia de educação do estado e tem um grau de 
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constam ipsis litteris em http://alexandre-nakama.tripod.com/html/nacoes.html, à exceção do mapa. Acessado em 22 
de agosto de 2008. 
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unidade cultural e lingüística que se distingue dos outros povos. A cidade tem rede de estradas 
que contribui para o sistema de esferas comerciais e ativa a distribuição de produtos dentro e fora 
da região. 
A parte meridional da região era uma floresta que se transformou numa área de produção de 
cacau e noz de cola. Na parte norte, há uma vasta plantação de inhames e milho, além de outros 
produtos que, além de serem consumidos, contribuem com o comércio com outras cidades 
importantes da área, inclusive Ilê-Ifé, Osogbo, Akure, e mais adiante, com Ibadan e Lagos, além 
das outras cidades da Nigéria. As estradas principais que ligam Ilexá com outras regiões são 
pavimentadas, mas também há lugares onde a estrada é de chão batido, o que dificulta a 
passagem principalmente em dias de chuvas. 
Como em todas as comunidades iorubás, a maior parte dos comerciantes são mulheres. Elas são 
mulheres de negócio que operam pequenos empreendimentos. A cidade de Ilexá tem a maior 
esfera comercial na região. O mercado, localizado perto do palácio do Obá (rei), tem mais de mil 
comerciantes, que vendem por atacado e a varejo e ainda exportam seus produtos. Muitas 
pessoas de Ilexá são fazendeiras que praticam a horticultura, onde a terra é cultivada pelos 
homens, enquanto as mulheres se empenham no comércio. Plantam arroz, bananas e uma grande 
variedade de legumes. Algumas pessoas vão trabalhar fora da cidade, durante um período de 
tempo ou até se aposentarem e, quando retornam, investem em pequenas fazendas, tais como: 
viveiros de peixes, produção de frutas cítricas, produção de mel em pequena escala e outros 
empreendimentos econômicos, baseados em produção de comida. 
Há um grupo de pessoas que formaram organizações que enfocam projetos para o 
desenvolvimento das atividades da comunidade. Existe uma organização regional chamada 
Grupo de Solidariedade de Ilexá, que busca trazer membros de todas as comunidades para 
planejar, organizar e incentivar o desenvolvimento da região. Eles já publicaram várias idéias de 
desenvolvimento industrial em Ilexá que deram certo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta é a Ilexá da atualidade. Certamente, muito diferente daquela, quando Mejigã fora 
aprisionada e trazida cativa para o Brasil, provavelmente, no final da segunda década do século 
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XIX, numa guerra tribal. O fenômeno de captura, comercialização e translado dos escravos para 
o Brasil já foi muito bem tratado por Renato da Silveira670, para ficar apenas com um dos mais 
completos. 
 A Ilexá de Mejigã é uma referência nas narrativas de minhas tias. Descrição alguma se 
faz dessa cidade. Aliás, apenas uma alusão: foi de lá que Mejigã veio. E é nela que está o locus 
da ancestralidade de seus descendentes gerados no Brasil. Esse é um dado que se constitui em 
fundamento para a construção da identidade afro-brasileira da família. 
 É preciso levar em conta, no entanto, a ligação de Mejigã com Oxum. Ela era sacerdotisa 
de Oxum. Pelo menos, isso é reafirmado constantemente. Isso significa um lastro de dignidade e 
destaque na sociedade da qual ela foi extraída. Ilexá é a terra de Oxum. E ainda mais: Oxum se 
manifestava nela. Por isso mesmo, ela deveria ter convivência com a família real e acesso ao 
Obá, isto é, falava diretamente com o rei. É importante compreender esse dado, para alargamento 
da compreensão de Mejigã, enquanto mulher, negra e escrava no Brasil. Mejigã nasceu e se criou 
num contexto sócio-cultural religioso completamente oposto do Engenho de Santana. Lá, era 
uma nobre; aqui, uma escrava perdida num fim de mundo. A esse respeito, vale lembrar Ildázio 
Tavares671, quando afirma: “Boa parte dos africanos trazidos como escravos era de presos 
políticos, por lutas hegemônicas na África, e já pessoas de alto nível. Enquanto da Europa 
vinham degredados, da África vinham príncipes e princesas (...).” 
 Pelos cálculos de seus descendentes, principalmente de seu neto Ulisses, ela deve ter 
nascido em Ilexá, logo no início do século XIX. Teria chegado ao Brasil, por volta dos 25 anos e, 
oito anos depois, gerou sua única filha Maria Figueiredo. Aos 24 anos, Maria Figueiredo se 
casou com Antônio do Carmo. Sete anos depois, nasceu Ulisses, que se casou, aos 29 anos. 
Jovanina nasceu, um ano após o casamento de Ulisses, em 1898. A data do nascimento de 
Jovanina passou a se constituir uma referência, quando os familiares precisavam atinar na 
precisão de uma determinada data. Assim, as tias datavam eventos: “Na grande enchente, 
Jovanina estava com 16 anos.” Cabia a quem ouvia o relato fazer os cálculos. Se Jovanina 
nasceu em 1898, 16 anos após, estávamos em 1914, ano em que se deu uma enchente 
avassaladora no Sul da Bahia. O nascimento de Jovanina se constituiu evento tão importante para 
a família, que lhe deram de presente um agulheiro de ouro, um almofariz de bronze e um colar 
africano, comprado na cidade da Bahia672, formado por corais verdadeiros, que dava três voltas 
no pescoço de um adulto. Afinal, ela seria a substituta de Tia Luzia que, por sua vez, aprendeu 
tudo com Mejigã. 
 Na minha juventude, eu ainda não tinha tido acesso à história oficial sobre o Engenho de 
Santana. Os livros, nos quais eu estudava, não faziam alusão alguma sobre isso. Então, minha 
curiosidade me levou a querer saber de datas. Perguntei sobre isso a Tia Jovanina.673 E ela 
narrou: 
 
Papai dizia assim. Aliás, ele nem foi cativo. Ele tava com 20 anos, quando o cativeiro acabou. 
Mas, quando ele nasceu, minha avó, Maria Figueiredo, era liberta. Papai era metido a gato-
mestre. Era um dos poucos que sabia ler e contar. Dizia ele que, naquele tempo, cativo morria 
cedo. Não “güentava” o rojão de trabalho. Lá pelos 40 anos, morria tudo. Mas com Mejigã foi 
diferente. Ela morreu com muito mais de 100 anos. Na minha meninice, ela já tava bem 

                                            
670 SILVEIRA, Renato da. Op. cit. 
671 TAVARES, Ildázio. Idem, p. 87. 
672 Cidade da Bahia: como era conhecida naquela época a cidade de Salvador, capital do Estado. 
673 Narrativa de Jovanina: narradora citada. 
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velhinha. Olhe, ela ficou tão velha, tão velha, que esqueceu a língua brasileira. Ela contava que 
aconteceu o seguinte: lá, no Engenho, uma certa ocasião, ela ficou muito doente. De repente, 
ficou envelhecida, fraca e alquebrada. Então, todo mundo julgava que ela tava perto de morrer. 
Aí, deram a alforria. Depois disso, em pouco tempo, ela recuperou a saúde. O corpo voltou ao 
que era antes. Ela se renovou, ficou forte outra vez. Sabe gente cabeça de Oxum como é: de 
repente, a saúde volta. Foi Oxum quem fez aquilo, pra ela se libertar. E ela prometeu a Oxum 
labutar pra que o saber que ela trazia consigo fosse plantado nas terras onde ela era obrigada a 
viver. Ela ia plantar a herança de Oxum aqui. Depois desse acontecimento, ela viveu durante 
muitos e muitos anos de vida, ainda. Ela chegou a ponto de ver muitos de seus netos e bisnetos. 
Viu até tataraneto. Então, papai, seu avô Ulisses, calculava que Mejigã, botando no meio o 
tempo dela de cativa, ainda viveu em Ilhéus, entre 85 a 90 anos. Ela deve ter morrido, dizia 
papai, entre 110 e 115 anos. Eu tava mocinha, com meus 18 anos. Papai se baseava nos 
acontecimentos de Ilhéus, que Mejigã contava pra gente. Ela tinha uma memória que benza 
Deus. Me lembro que ela, mais ou menos, nos 2 últimos anos de vida, não saía mais de casa. 
Tinha até uns esquecimentos e trocava os nomes da gente. A maioria dos netos morava longe. 
Por causa disso, Mejigã morreu sem conhecer toda a comandita de netos e bisnetos que ela tinha. 
E quando ela morreu, o axexé674 teve que ser escondido. Não se podia fazer as nossas coisas em 
público. Os brancos não deixavam. Era só permitido missa, novena, esses negócios da igreja. Ah, 
meu filho, a gente tem padecido muito... 
 
 É interessante notar como sua filha Maria Figueiredo se apaga nas narrativas, enquanto 
Mejigã se avulta, mesmo depois de muito velha. Tudo leva a crer que a figura da mãe ofuscou a 
filha. Mais tarde, quando Luzia, uma de suas netas, irmã de Ulisses, tornou-se mãe-de-santo, é 
que um outro vulto feminino passa a ser evidenciado. 
 Ora, considerando-se os cálculos de Ulisses, os 85 a 90 anos que Mejigã viveu em Ilhéus 
foram suficientes para ela desenvolver o trabalho, para cumprir sua promessa feita a Oxum: 
“labutar, pra que o saber que ela trazia consigo fosse plantado nas terras onde ela era obrigada a 
viver”. Isso implicava fincar a memória do povo Ijexá, ensinar os fundamentos dos orixás a seus 
descendentes, elaborar a herança de axé de Oxum na nova terra e, principalmente, fazer os seus 
entenderem uma nova concepção do universo e da vida, para além dos paradigmas da cultura 
branca, de origem lusitana, que fundamentavam o caldo de cultura ilheense. 
 O viver no Engenho de Santana era estruturado em dois eixos: o trabalho e a imersão 
numa atmosfera católica. Santana, a avó de Jesus Cristo, pontificava naquele engenho. E a ela 
era dedicado o culto, cuja capela é a segunda mais antiga do Brasil, ainda de pé nos dias atuais. 
 Daí, a importância da direção que Mejigã deu a seus descendentes, no que diz respeito a 
crenças e práticas religiosas. Ela inicia uma pré-revolução, quando constrói um saber, através de 
um sistema de transmissão oral, secreto, circunscrito a seus descendentes. Tal saber diz de um 
outro sistema de valores, de um outro estar no mundo. Ela conseguiu, de dentro do sistema 
oficial, sufocada pela escravidão, minar as estruturas do viver católico e fazer com que o 
paradigma africano passasse a embasar o viver e o fazer de seus familiares. Apesar de imersa 
numa sociedade branca, cristã, católica, capitalista, preconceituosa, machista, sua inteligência 
desenvolveu uma estratégia suficientemente capaz de fazer os valores, por ela defendidos e 
ensinados, perpassar as várias gerações de seus descendentes. 
 Através das narrativas de suas trinetas, podem ser inventariados os principais traços 
marcantes de Mejigã: 

                                            
674 Palavra nagô que significa ritual fúnebre. 
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 1. A que veio da África e foi cativa no engenho de Santana. Ela é a nossa raiz. 
Ela veio de Ilexá 
 2. Ela sabia das coisas e explicava tudo isso a gente. Foi batizada no Brasil com o nome 
de Inês Maria. Mas a gente só chamava ela pelo seu nome africano: Mejigã. 
 3. Todo mundo tomava a bênção a ela. Sabia tanto remédio de folha, de raiz, de casca de 
pau. Sabia preparar garrafada e fabricava umas pílulas com o leite da janaúba. 
Todo mundo pedia conselho de remédio a ela. 
 4. Quando isso tudo aconteceu, ela já tava quase com cem anos. Mas Mejigã não perdeu a 
fé. Nesse tempo, ela vivia com Tia Luzia, uma irmã de seu avô. Luzia era mãe-de-santo. 
 5. Mas a raiz tava com Mejigã. Ela veio da África, do povo ijexá. 
 6. Minha mãe contava que ela curava bicheira de um animal, apenas rezando o rastro do 
animal e os bichos caíam tudinho. 
 7. Um dia, um homem caiu na porta da nossa casa, num ataque de batedeira, aquele mal 
que faz a pessoa se bater e espumar. Pois Mejigã foi lá, desvirou o homem, tirou a camisa dele, 
virou pelo avesso e rezou. O homem voltou a si e nunca mais o mal atacou. 
 8. O orixá dela era Oxum, a Grande-Mãe. Oxum veio com ela da África, terra de Ilexá. 
 9. Ela sabia cuidar dos orixás e ensinou isso a todos nós. 
 10. Mejigã levantou a mão pro homem e disse umas palavras em nagô. O homem ficou 
tonto, foi lá e veio cá, rodou e caiu no meio da sala, com a fala embolada. 
 11. Mejigã disse, naquela fala meio embolada dela, tudo misturado com nagô. 
 12. Aquilo que era uma preta de Força, de axé. Por isso ela é a nossa raiz. 
 13. Aprendi jogar búzios com Tia Luzia e ela aprendeu com Vó Mejigã. Vó Mejigã, sim. 
Era uma mestra com os búzios na mão. Via de tudo. Deixava a pessoa de queixo caído. Ela era a 
nossa raiz. Era, não; é. Foi ela quem trouxe este saber da África. Foi cativa no Engenho de 
Santana, depois se libertou. Morreu velhinha, velhinha, com muito mais de cem anos e não 
tomou desgosto nunca. Zelava pelas coisas dos “encantados”. Não tinha revolta, mágoa, nada 
disso. Foi ela quem explicou a Tia Luzia como eram os búzios e o que eles dizem. Mulher 
sabida, aquela. Tinha força, tinha axé. 
 14. Vó Mejigã sabia de tudo isso. 
 15. A nossa raiz é Vó Inês Mejigã. Ela veio da África, foi cativa no Engenho de Santana. 
Cabeça de Oxum, a Mãe das Águas. 
 Não foi apenas o seu saber religioso africano que a fez erigir-se modelo a ser seguido. 
Também e, principalmente, por sua capacidade de perpetuar saberes. Ela não foi mesquinha: 
dividiu seu conhecimento. De uma resistência singular, viveu uma vida centenária e não se 
deixou contaminar pelo sentimento de revolta, ou pelo desgosto. Construiu-se solidamente, a 
ponto de, na velhice, tornar-se respeitada e considerada. 
 Os fragmentos de narrativas, acima destacados, revelam: ainda que tenha passado pelo 
cativeiro – e talvez, por isso mesmo –, Mejigã driblou a escravidão. Em tal sentido, ela foi a 
arquiteta de todo um sistema de superação da escravidão. Por isso mesmo, seus descendentes não 
lhe renderam, nem lhe rendem, um culto gratuito à personalidade. Ao contrário disso, antes de 
cultuar uma personalidade, prestam-lhe tributo por seus ensinamentos sobre um viver e um fazer 
frontalmente opostos aos da elite dominante. E os valores que estão implícitos nos ensinamentos 
de Mejigã revelam o fraco poder da escravidão sobre as idéias nagôs, que faziam parte de suas 
crenças, desde os tempos em que ela foi sacerdotisa em Ilexá. 
 Pelos seus predicados, resistência e largueza de objetivos, Mejigã conseguiu que seus 
descendentes conservassem o saber que ela transmitiu. E foi além: sua família aprendeu com a 
velha sacerdotisa também a perpetuar uma compreensão e uma interpretação do universo e da 
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vida para além do paradigma oriundo da Ibéria. Os fragmentos de narrativas, relacionados a 
seguir, demonstram que a cultura africana e a ancestralidade, não valorizadas pelo branco, 
também já se constituíam formas de superação da escravidão, entre os netos de Mejigã: 
 1. Nós somos os ramos. Vocês, dessa nova geração, são os frutos. Depois vão chegar as 
sementes. 
 2. Por isso, a gente é tudo ijexá. É a nossa nação. A gente tem o sangue dela e do povo 
dela nas veias. É por isso que a gente não deve fazer obrigação de cabeça em angola. Só no ijexá. 
Só deixe alguém botar a mão na sua cabeça, se for ijexá. Outra nação, não. Vai melindrar o axé. 
 3. Por isso a gente deve tratar Oxum com toda reverência. Quando ela pegava Mãe 
Mejigã, dizia que alguém dos descendentes ia ser chamado pra fundar uma Casa de Ijexá. 
Quando o tempo chegasse, todos iam saber. E nessa dita Casa, a raiz de Mejigã ia ser plantada. 
Os nomes de Oxum e de Mejigã iam ficar pra toda a vida. 
 4. Por isso, a gente tudo é ijexá. 
 5. Por isso os brancos não “venceu” a gente. Nunca esqueça isso: honre a memória dela. 
 6. “Prele prendê. Preto sê gente tomém”. 
 7. Os brancos tão aí mesmo, pra aprender o que é nosso, fingindo que “combate”. 
 8. (Os brancos) Dizem que o que a gente sabe não tem valor, mas usam, quando 
precisam. Na casa-de-orixá de Tia Luzia, mesmo, vai é branco, assim, às escondidas. Quando 
eles têm um filho que vira ladrão ou uma branca que descobre o marido com rapariga, vão tudo 
em busca de Tia Luzia, pra ela dar jeito. Por isso, é preciso muito cuidado com o que se fala. 
Olho viu, boca piu. 
 9. Por isso, a herança dela não pode ser desperdiçada. Sem essa herança, nós, da família, 
não somos ninguém. 
 10. Na vida, eu sou sua tia. Mas ao mesmo tempo, você é meu pai. Quem carrega o que 
você carrega é pai. Agora, prepare seus ombros, porque a carga é pesada. 
 11. Foi Vó Mejigã quem ensinou aos meus mais velhos. Gente é tudo igual. E é muito 
importante a gente honrar a memória dos que já se foram. Saber quem foi avô, avó, bisavô, 
bisavó... 
 12. Deus me livre de não saber quem foram meus mais velhos e muito menos de renegar 
a memória deles. Isso é coisa de bicho, meu filho. Gente tem que saber dessas coisas. Se não, 
não vale a pena ser gente. Ave-maria, de um dia eu renegar Mejigã e a herança dela. Sou preta, 
sou pobre, mas sou de outra família. Tenho raiz. Dinheiro, luxo, grandeza, essas coisas, quando a 
gente morre, deixa tudo aí. Tenho orgulho dos meus mais velhos, da minha cor. 
 13. Minha mãe Hermosa era filha de um branco que tinha era dinheiro e cacau. Não 
herdou nada, porque não era filha do casal. 
 14. O Engenho de Santana se acabou. Mas acabaram a injustiça só no papel... 
 Esses enunciados dizem de como um grupo socialmente excluído conseguiu construir 
uma versão própria de um saber e de um estar no mundo que se chocava de frente com os valores 
instituídos pela sociedade mais ampla. Considerando que a matriz disso tudo foi uma mulher, 
preta e escrava, numa época em que tais atributos eram indicativos de desprestígio, podemos 
afirmar que a sacerdotisa sobrepujou a condição de escrava que, um dia, Mejigã foi obrigada a 
exercer. Nos ensinamentos, porém, uma revelação: se a escravidão foi um sistema cruel, por 
mais cruel que tenha sido, seu poder não teve forças de domar a velha sacerdotisa, nem muito 
menos para apagar as idéias nagôs. 
 
 5. Uma voz rompe o silêncio 
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 Em seu texto que circula na Internet, Jaime Rodrigues675 afirma: 
 
Durante trezentos anos, cerca de 3,5 milhões de africanos de diferentes etnias, culturas e línguas 
foram trazidos como escravos para o Brasil. Diante de uma cifra tão impressionante, podemos 
acreditar que os africanos fossem apenas números, desprovidos de individualidade, voz, vontade 
e ação. Não devemos nos enganar: eram homens, mulheres e crianças que, na opressão a que 
estavam submetidos, experimentaram situações e delas tiraram lições que, muitas vezes, nós só 
podemos imaginar. 
Para os historiadores e os interessados em conhecer essas experiências, é difícil encontrar rastros. 
Os milhões de africanos escravizados deixaram poucos relatos a partir de seus pontos de vista. 
Alguns escreveram memórias e outros contaram suas agruras em processos judiciais. No Brasil 
do século 19 – como decerto em outras épocas mais familiares ao leitor –, muitas leis eram 
cumpridas apenas parcialmente; duas delas (que proibiram o tráfico em 1831 e em 1850) 
obrigavam os juízes a ouvirem os depoimentos dos escravos encontrados nos navios que faziam 
o contrabando, mas quase nunca os magistrados se deram a esse trabalho. 
 
 Entendo que a dificuldade acima referida alude a questões relativas à procura dos rastros 
em lugares onde eles não estão. Na realidade sócio-cultural ilheense, por exemplo, não é costume 
ouvir os mais-velhos, principalmente os iletrados, e não há a sedimentação do hábito de se tomar 
a oralidade como veiculadora de verdades históricas. Ilhéus construiu seu sistema educacional, 
exclusivamente, acreditando na palavra escrita. O que não estivesse sob o domínio da escrita não 
valeria receber crença. Isso era agravado, quando a palavra tinha como fonte negros, escravos, 
ex-escravos e seus descendentes. Por causa disso mesmo, somente a história dita oficial 
permaneceu. 
 É verdade que os escravos, ex-escravos e seus descendentes não deixaram relatos 
escritos. Há, porém, relatos orais, cujos fragmentos ainda são preservados. É justamente por isso 
que me predispus ao registro do que sei. Não objetivo assumir o papel de historiador, mas o de 
contador de história, a fim de deixar para a posteridade tudo que eu ouvi contar. E nesse contar, 
registrar um outro aspecto da verdadeira face de Ilhéus. Fazer história, portanto, fica para os 
especialistas. 
 Trago de volta do passado, na polifonia das vozes de várias narradoras, uma voz que se 
fez presente ao longo de quatro gerações. Essa voz, trazida de volta, é um grito de liberdade. Por 
essa liberdade, foi pago um preço muito alto. Vale lembrar que Bernardo e João do Carmo 
preferiram perder suas terras para o advogado Júlio Virgínio, para que ele os defendesse, quando 
foram julgados por causa da chacina de Macuco. 
 Por sua vez, ainda depois de falecida, Mejigã continua falando, através das narrativas de 
seus descendentes. Uma voz potente, que nasceu na nobreza de Ilexá, atravessou o Atlântico no 
bojo de um navio negreiro e foi obrigada a ser escrava em um engenho de cana-de-açúcar, em 
Ilhéus. Essa mesma voz, tão profundamente marcada por uma das maiores tragédias que pode se 
abater sobre o ser humano – a perda da liberdade –, não emudeceu. Criou estratégias de 
insurgência que, de forma subterrânea, propiciaram a transmissão de um saber que se chocava 
frontalmente – e ainda hoje, se choca – com o saber da elite preponderante. Negação, 
expropriação, procedimentos de invisibilidade, nada disso teve forças para calar essa voz. Tão 

                                            
675 RODRIGUES, Jaime. Ecos da escravidão. Portal SEC, Revista E, n.º 44. 
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ype=2#. Acessado em 23 de junho de 2008.  
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retumbante que, ainda hoje, dois séculos após seu surgimento, ela ainda é repetida no Ilê Axé 
Ijexá, terreiro de candomblé, fundado em Itabuna, pelos descendentes de Mejigã. 
 Acontece que somos um povo profundamente marcado pelo preconceito e queremos ser 
portadores de uma cultura uniforme, de origem ibérica.  Aceitamos os produtos da cultura 
brasileira, resultantes de sua origem miscigenada: a música, a dança, a culinária, a festa. Quando 
se fala em reconhecer a legitimidade de seus elementos formadores, negros e índios são 
empurrados para o fundo da negação. Segundo Hebe Maria Mattos676, no entanto, “A contínua 
chegada de homens e mulheres de diferentes povos da África, com suas tradições culturais 
específicas, marcaria para sempre as formas de religiosidade e musicalidade que se 
desenvolveriam no país.” 
 Se há uma marca que fica para sempre no país, cumpre enxergar também que tal marca 
nem sempre é aceita e reconhecida em sua legitimidade. É por isso que a história oral, saída das 
narrativas de escravos, ex-escravos e seus descendentes, é tão importante. As narrativas não 
conseguiram o status de legítimas e, por isso mesmo, não foram registradas pelas oficialidades. 
Reconhece-se o escravo como força de trabalho, mas negam-lhe o direito de construtor da 
história. Admitir o contrário será admitir que um outro conhecimento, tão legítimo quanto o do 
branco, também explica o universo e a vida por outro viés. 
 Acabamos de assistir aos festejos dos 100 anos da imigração japonesa. As solenidades 
envolveram desde o Presidente da República a pessoas simples do povo. A mídia ofereceu ampla 
divulgação aos eventos em comemoração à data. Enquanto isso, em relação aos negros, varre-se 
a memória para os esconsos da história. 
 Conforme afirma Jaime Rodrigues677, na epígrafe que recobre esse texto, “podemos 
escutar a voz rouca e distante dos escravos traficados em outros sinais e até mesmo nos 
silêncios”. Escutemos, pois, a voz de Mejigã, em outros sinais, os resguardados num terreiro de 
candomblé, em silêncios preservados no Ilê Axé Ijexá, tão bem estudados pela Professora 
Marialda Jovita Silveira678, em seu livro A educação pelo silêncio: o feitiço da linguagem no 
candomblé, e pela Professora Maria Consuelo de Oliveira Santos679, em sua Dissertação de 
Mestrado, A dimensão pedagógica do mito: um estudo de caso no Ilê Axé Ijexá, talvez os únicos 
registros escritos sobre tal assunto, em todo esse tempo de história regional do Sul da Bahia. Elas 
caminharam pelo viés da Educação. 
 Tudo isso pode nos ajudar a entender melhor o que houve em Ilhéus, no Engenho de 
Santana. Ali, mesmo sob o regime da escravidão, uma escrava se fez sujeito de sua própria vida. 
Assim, também é possível entender um outro fundamento: para resgatar a verdade histórica 
sobre os negros escravos e seus descendentes em Ilhéus, é preciso compreender que o conjunto 
dos escravos nunca foi uma massa homogênea. 
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1. Introdução: o que entendemos por solidariedade 

Este artigo é resultado de uma pesquisa baseada na observação participante, que foi feita 
pela primeira autora acima. Sobre a observação Laville & Dione (1999: 176, itálico do autor) 
afirmam:  

 
A observação como técnica de pesquisa não é contemplação beata e passiva; não é também um 
simples olhar atento. É essencialmente um olhar ativo sustentado por uma questão e por uma 
hipótese cujo papel essencial – é um leitmotiv desta obra (...). Não é, pois, surpreendente que a 
observação tenha também um papel importante na construção dos saberes, no sentido em que a 
expressão é entendida em ciências humanas. Mas para ser qualificada de científica, a observação 
deve respeitar certos critérios, satisfazer certas exigências: não deve ser uma busca ocasional, 
mas ser posta a serviço de um objeto de pesquisa, questão ou hipótese, claramente explicitado; 
esse serviço deve ser rigoroso em suas modalidades e submetido a críticas nos planos da 
confiabilidade e da validade.  

 
Segundo esses autores, a observação simples é feita com o auxílio de uma caderneta para o 

registro das notas, as quais deverão ser transcritas e complementadas num diário de campo, que 
é o tradicional instrumento de pesquisa antropológica. Laville & Dione (1999: 180) lembram 
que as notas descritivas do observador “devem ser tanto quanto possível neutros e factuais para 
melhor corresponder à situação observada”. Já a observação participante é uma técnica “pela 
qual o pesquisador se integra e participa na vida de um grupo para compreender-lhe o sentido de 
dentro” (LAVILLE & DIONE, 1999: 178). Este último instrumento de pesquisa é igualmente 
acompanhado da caderneta de anotações e do diário de campo. 

Fazer pesquisa no local de trabalho do pesquisador é complicado porque este se vê 
envolvido com o ambiente do qual participa. No entanto, de acordo com Cardoso de Oliveira 
(1984ª, 1984b e 2000) é possível desenvolver pesquisas no mesmo universo do pesquisador. 
Com base nessas técnicas passamos cerca de trinta dias fazendo a observação participante para 
podermos elaborar este artigo para o Fórum do Imaginário. Esta metodologia foi aplicada tanto 
no contexto policial da cidade de João Pessoa/PB quanto dentro da DEAM/Centro, capital. 
Cabe-nos, agora, definirmos o que entendemos pelo fenômeno da violência contra a mulher. 

A solidariedade é, sem sombra de dúvidas, a forma maior de alguém expressar o seu 
amor. Solidariedade é um sentimento nobre, complexo e rebuscado, além de ser originado no 
modelo cristão. É comum nas grandes tragédias, se ver o espírito de solidariedade impregnada 
em cada rosto anônimo, em cada gesto esboçado na vã tentativa de poder reverter tal 
acontecimento.  

Nos anais da história é fácil encontrar exemplos de pessoas que fizeram desse sentimento 
uma bandeira de luta, uma razão de vida. Os casos de homens e mulheres que doaram parte de 
suas vidas sendo solidários a uma causa, transformando a vida de muitos, são comuns de se ver. 
Acontece, aconteceu e continuará a acontecer. É um fato insofismável e digno de louvor. O 
exemplo é o de Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu numa família católica da comunidade albanesa 
do sul da antiga Iugoslávia. Foi educada numa escola pública e, ainda jovem, tornou-se solista no 
coro da igreja. Determinada a seguir sua vocação religiosa, Agnes ingressou na Congregação 
Mariana. Em setembro de 1928, ingressou na Casa das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, em 
Dublin, na Irlanda. De lá partiu para a cidade de Darjeeling, na Índia, onde as irmãs de Loreto 
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tinham um colégio, em 1931. Lá fez noviciado e finalmente fez os votos de obediência, pobreza 
e castidade, tomando o nome de Teresa. 

Teresa passou a usar um traje indiano, um sári branco com debruns azuis e uma pequena 
cruz no ombro. Pedindo ajuda nas ruas, auxiliava pobres, doentes e famintos. Pouco a pouco, foi 
angariando adeptas para sua causa entre as antigas alunas. Em 1950, fundou uma congregação de 
religiosas. Madre Teresa fundou casas religiosas por toda a Índia e, depois, no exterior. 
Fundadora dos Missionários e das Missionárias da Caridade. Ícone do Bom Samaritano, ela ia a 
toda parte para servir Cristo nos mais pobres entre os pobres. "Esse é um trecho da homilia do 
Papa João Paulo 2o durante o ritual de beatificação de Madre Teresa de Calcutá, em outubro de 
2003. Seu trabalho obteve grande repercussão. Em 1979, Madre Teresa recebeu o prêmio Nobel 
da Paz, pelos serviços prestados à humanidade.  

De Darjeeling, Teresa partiu para Calcutá, onde viveu como religiosa e foi professora de 
história e geografia no Colégio Santa Maria, único colégio católico para meninas ricas da cidade 
de Calcutá. O contraste com a pobreza à sua volta era muito grande. Em maio de 1937, Teresa 
fez a profissão perpétua. A revelação ocorreu em setembro de 1946, durante uma viagem de 
trem. Madre Teresa ouviu um chamado interior que a incitou a abandonar o convento de Loreto, 
em Calcutá, e passar a viver entre os pobres. Em 1948, autorizada pelo Papa Pio XII, Teresa foi 
"viver só, fora do claustro, tendo Deus como único protetor e guia, no meio dos mais pobres de 
Calcutá". Em dezembro do mesmo ano, conseguiu a nacionalidade indiana. 
(http://www.pensador.info/autor/Madre_Teresa_de_Calcuta/biografia). 

Como é bom saber que existem pessoas que se preocupam conosco, que lutam em nossas 
trincheiras e fazem dessa luta sua também. É fácil notar pessoas que lutaram uma vida inteira, 
tendo como premissa o bem comum da coletividade. Sonhadores, pensadores, guerrilheiros, 
poetas, escritores, políticos, sacerdotes religiosos, cientistas e gente do povo, Mulheres que 
lutaram pela abolição da escravatura, cada um na sua área e no seu front, são exemplos puros e 
fiéis de humanistas devotados e comprometidos com os princípios básicos da solidariedade.  

Enquanto houver brutalidade ao invés de respeito, jamais poderemos pensar em um 
mundo melhor. A ex-premiê do Paquistão Benazir Bhutto foi assassinada em um atentado 
terrorista. Depois de uma bomba, que matou mais 14 pessoas, ela levou vários tiros, sendo quase 
todos na cabeça. Aos 54 anos, ela tinha sido a primeira mulher a comandar um Estado islâmico, 
embora não tenha cumprido nenhum dos dois mandatos por completo. Depois de um exílio 
voluntário de 08 anos em Londres, ela retornara ao Paquistão para concorrer às eleições. E foi 
por isso que, ironicamente, tinha voltado. Para “viver ou morrer”, já dizia. O indício forte das 
razões da morte desta valente e culta mulher não se sabe ao certo. A ex-primeiro ministro 
Benazir Bhutto foi uma grande perda para o Paquistão, para os países muçulmanos, mas também 
para o mundo, afinal de contas poucas são as mulheres que se arriscaram como Benazir, ela fez 
História e continuará por anos incontável sendo referência para a humanidade. 
Alguém poderá até pensar que um mero guerrilheiro não estaria em nada sendo solidário em suas 
ações. Pois bem, para citar apenas um dos mais famosos deles, Che Guevara, sabe-se que foi um 
fiel cumpridor dos sonhos libertários de um povo. Pugnou sempre pela causa da libertação dos 
povos das Américas e morreu abraçado a ela e, se não alcançou a realização deste sonho, deixou, 
pelo menos os seus ideários, que são conhecidos por todos que desejam a libertação de povos 
que secularmente vivem debaixo do jugo do imperialismo. Como negar ou omitir ter sido ele 
uma pessoa investida do mais profundo sentimento de solidariedade humana? Com sua morte, 
deixou todo um legado de luta pelos mais fracos, oprimidos e excluídos do planeta.  
O mundo está cheio de exemplos de pessoas que são a própria solidariedade personificada, e que 
fazem desse sentimento uma bússola para o seu caminhar. Ninguém em sã consciência pode 
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negar isso. Inclusive, somos defensoras da tese de que todo homem nasce bom, vindo alguns a se 
tornarem empedernidos face à maldade que sempre absorveram ao longo de suas vidas. 
Aprende-se a ser vivendo e comungando com quem assim já o é. Claro que para toda regra 
existem as exceções. Ainda bem que é assim 
(http://www.latinoamericano.jor.br/memoria_viva_mulheres_XIX.html)- acesso 05.10.2008 às 
11;00 hs). 

O que fica bem visível diante de nós é a escassez desse sentimento entre as pessoas, nos 
últimos tempos. Lamentamos que o homem estivesse tão envolvido, apenas e simplesmente, com 
os seus problemas e suas necessidades básicas. Parece não sobrar mais tempo para o outro. Os 
vizinhos quase não se conhecem mais, parecendo até que todos preferem viver em total 
anonimato. Um simples 'bom-dia' nas grandes cidades virou artigo de luxo. A solidariedade 
tornou-se descartável. A luta do dia-a-dia tornou as pessoas frias e calculistas. O que se vê é uma 
grande massa de pessoas a correrem pela sobrevivência, tornando-se todos autênticos 
“equilibristas” na corda bamba do mundo capitalista globalizado. Pior que isso: todos vivem a 
crueza fria da competição. E dessa realidade extraímos que todos parecem ser meros 
desconhecidos ou até inimigos. Em meio a tudo isso, vemos ainda 'ilhas' de pessoas a 
desenvolverem tão salutar sentimento pelo próximo. Enquanto pessoas assim ainda viverem, sem 
dúvida alguma, irão nos poupar de perguntar: Solidariedade, onde andas? 

Sempre encontramos algo para doar nas campanhas de solidariedade. Somos solidárias 
com a carência econômica de tantas pessoas. Aprendemos que ser solidária é ajudar em 
campanhas para pobres, doentes, crianças de rua ou idosos rejeitados. Solidariedade significa 
muito mais. Por exemplo, é o sentido moral que vincula a pessoa á vida, aos interesses e as 
responsabilidades como cidadã, bem como uma relação de responsabilidade e de interesses 
comuns, de tal forma que cada qual se sinta na obrigação moral de apoiar o outro. Ora, somos 
um grupo de mulheres que se propõe a discutir suas realidades, vencer obstáculos oriundos de 
preconceitos, discriminação, encontrarem alternativas contra toda sorte de violências que a 
cultura machista impôs. Mas, como cada uma de nós mulheres se dispõe em relação à outras 
mulheres? Esse é o objeto da nossa pesquisa para este artigo. 

 
2. Solidariedade da mulher com a mulher 
 

Uma das maiores dificuldades que encontramos é o preconceito que sofremos por parte 
das próprias mulheres. Na verdade não somos solidárias umas com as outras. Temos uma 
enorme dificuldade de sairmos do mundo do fazer, para nos permitir ser. E aquela mulher que 
vence esta barreira e começa a permite-se ser o sujeito de sua própria história não é bem- vista, 
nem bem-vinda pela outra. É antes uma ameaça. 

Também não sabemos aceitar aquela que ousa viver com valores diferentes daqueles que 
conhecemos e temos como corretos. Ir ao encontro dessa pessoa, dialogar e saber de sua história 
e de sua verdade mexe com a nossa segurança e estrutura psicológica, na qual muitas vezes 
projetamos uma firmeza que está longe de ser verdadeira. 

Uma das questões que se impõem não é o preconceito que as mulheres sofrem, e sim, o 
quanto somos preconceituosas com as outras mulheres. Normalmente estamos sempre solidárias 
umas com as outras nos caso de doenças ou alguma dificuldade que a própria sociedade elegeu 
como uma ótima oportunidade para demonstrar solidariedade. Mas, esta abertura para com nossa 
próxima, este “pegar junto” e vibrar com as suas conquistas reais é uma barreira ainda muito 
complicada para ser transposta, estamos ainda muito ocupadas em sermos bases para conquistas 
dos nossos homens. 



 978

Ainda não estendemos às mãos para as mulheres vítimas de violência doméstica, ainda 
não aprendemos a nos solidarizarmos com elas, que muitas vezes mal falam de tão bloqueadas 
que são por sofrerem essas agressões. Sentimos seu olhar triste, um grito abafado, 
principalmente quando se trata de um “ilustre” que a sociedade o elegeu para os altos cargos 
públicos, ou mesmo quando são sacerdotes, misóginos682 e líderes de Igrejas evangélicas, que 
oprimem as suas mulheres, isolam-nas da família e continuam nos púlpitos das igrejas, como 
observamos no nosso cotidiano da DEAM/PB. Onde está a solidariedade oferecida pelo 
Cristianismo? Mulher é a imagem de Deus. Por que não se propagar a mensagem de São Paulo 
na carta aos Efésios Capítulo 4 são incisivas: “Portanto, vos exorto no Senhor, eu estou 
prisioneiro: vivei a vossa vida de acordo com o chamamento que recebestes: (...) aplicai-vos a 
guardar a unidade do espírito pelo vinculo da paz (BAESKE, 2001). 

A violência contra a mulher é o germe da violência geral que vem assustando a todos, e é 
definida pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 
Mulher (Convenção de Belém do Pará – adotada pela OEA em 1994), como: “qualquer ou 
conduta baseada em gênero, que cause morte, dano físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
na esfera pública como na esfera privada”. A violência se constitui como uma das mais 
incompreensíveis formas de discriminação sofrida pelas mulheres. A violência baseada no 
simples fato de ser mulher compromete o exercício dos direitos humanos, a consolidação de sua 
plena cidadania e qualidade de vida das mulheres, limitando sua atuação enquanto sujeitos 
humanos e prejudica o desenvolvimento da sociedade em sua diversidade. 

A violência contra as mulheres é uma grave violação aos direitos humanos e um 
problema de saúde e segurança públicas que afeta o desenvolvimento socioeconômico do país, 
exigindo a implementação e o fortalecimento de medidas de políticas públicas para prevenir, 
combater e eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. Apesar de todos os avanços 
alcançados, a garantia de um atendimento digno e eficiente às mulheres em situação de violência 
doméstica e sexual continua sendo um desafio. A própria natureza do fenômeno exige a 
elaboração de políticas públicas multisetoriais que sejam capazes de incidir na própria estrutura 
de normas e valores que organizam a realidade social. É necessário considerar que os elementos 
discriminatórios que compõem a cultura brasileira muitas vezes orientam as práticas das/os 
próprias/os agentes públicas/os responsáveis pelo atendimento aos casos de violência de gênero. 

A implementação de serviços públicos, como também o atendimento das Delegacias de 
Mulheres – DEAM - , deve, portanto, ser acompanhada de processos contínuos de sensibilização 
e capacitação para que a qualidade desse atendimento seja garantida. (BANDEIRA e 
ALMEIDA, 2004). O Respeito e as dificuldades inerentes à profissão policial levam-nos a 
pensar como seria um atendimento à uma mulher vítima de violência doméstica em uma das 
Delegacias Distritais da Capital do Estado da Paraíba, que não é a DEAM/PB. É sabido que os 
policiais são violentos e a violência necessita ser desconstruída do inconsciente desses 
profissionais que são operadores da segurança pública. No lugar destas práticas deve-se procurar 
novos ideários acerca da violência de gênero nesses locais. 

É necessário capacitar a Polícia com a finalidade de sensibilizá-la para um atendimento 
mais respeitoso, compreensivo e humano da violência contra as mulheres, que é uma 
reivindicação antiga, em coro com diversos segmentos e movimentos de mulheres no país. É 
fundamental que esses atendimentos sejam uniformizados e que se dê provimento de 
instrumentos e recursos teóricos para a reflexão desses policiais, para que sejam capazes de 
auxiliá-las a elaborar uma melhor e mais ampla compreensão da dinâmica da violência de gênero 
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exercida diretamente contra as mulheres em vários níveis e ambientes, até mesmo na própria 
Delegacia. 

Muitas vezes no âmbito interno da Delegacia ouvimos alguns policias afirmarem: “Como 
o agente pode tratar bem essa mulher? Ela volta dez vezes à Delegacia! Não somos psicólogos. 
O Policial não foi escalado nem treinado para ser psicólogo”. Claro está que nas falas desses 
Policiais confirma-se a queixa do movimento de mulheres acerca do atendimento não acolhedor 
e pouco respeitoso às mulheres em situação de violência na maioria das Delegacias. Em grande 
parte das vezes, o que se observa é que, ferida, humilhada e envergonhada, a mulher arrasta 
interminavelmente a violência sofrida, sob outras formas, pelas unidades policiais, pelos serviços 
de saúde e pela esfera judiciária. 

É óbvio que o trabalho policial não pode, sozinho, dar encaminhamento eficaz ou mesmo 
contribuir para erradicar essa violência – nem cogitamos tal hipótese. Conforme afirmamos, não 
somos psicólogos nem assistentes sociais. No entanto, dada a especificidade desse tipo de 
violência, é fundamental que tenhamos conhecimentos básicos sobre aspectos psicológicos, 
sociais e culturais que cercam e propiciam o surgimento do fenômeno da violência contra as 
mulheres, compreendendo, por exemplo, o porquê de muitas delas permanecerem próximas ao 
seu agressor e os vários sentimentos pelos quais são acometidas: o sofrimento, o medo e a 
vergonha. 

Se bem preparados e capacitados são o/as policiais, melhor será a atuação desses 
operadores/as de segurança pública dentro da rede de serviços de atendimento e da perspectiva 
dos direitos humanos. O trabalho policial tende, então, a ser uma ação fundamental para coibir 
ou deter a continuidade desse tipo de violência. Além disso, pode colaborar diretamente com o 
fortalecimento dessas mulheres, ajudando-as a se desvencilhar das ameaças e agressões a que 
estão submetidas e a se investirem de poder dentro das regras da cidadania e da equidade entre os 
gêneros. 

Com o advento da nova Lei 11.340/2006, (lei Maria da Penha), que regem as relações 
interpessoais, no cenário conjugal, verificamos que aumentou o trabalho policial, mas certamente 
é necessário perceber uma gama de novas realidades. Por exemplo: a) não estamos diante de 
mulheres passivas, meras vítimas de violência doméstica, sem-vergonhas ou que gostem de 
apanhar, por se manterem numa situação de violência, nada fazendo por si mesmas; b) as 
requerentes por seus serviços não estão ali por não terem o que fazer ou por querer apenas se 
exibir, mas buscam proteção, aconchego, segurança e, o que é muito importante, alguém que as 
escute e lhes permita se expressarem à sua maneira e potencializarem suas vozes emudecidas; c) 
não devem se sentir tão impotentes ou indignadas/os quando uma mulher agredida retira a queixa 
ou volta à delegacia acompanhada do seu próprio agressor; d) devem valorizar o próprio 
atendimento, percebendo que podem contribuir para a diminuição da escalada da violência em 
geral e para o fortalecimento da execução das leis dentro da perspectiva dos direitos humanos 
(MENEZES, BANDEIRA e ALMEIDA, p.13). 

No contexto interno da DEAM/Centro de João Pessoa/PB, observamos, porém, uma 
atitude muito diferente do contexto policial no seu todo desta cidade. Nesta delegacia existem os 
seguintes setores:  

� Recepção – onde as denunciantes são atendidas ainda na fila de espera de 
atendimento;  

� Triagem – verificação da denúncia pela recepcionista, que encaminha a 
denunciante à autoridade policial que está de plantão naquele momento, para 
lavratura de auto de prisão em flagrante delito do agressor ou instauração de 
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inquérito policial, dependendo do tipo da denúncia, à luz da Lei 11. 340/2006 – 
Lei Maria da Penha; 

� Atendimento psicológico – onde as denunciantes são ouvidas e orientadas por um 
técnico/a, quando as mesmas se apresentam psicologicamente abaladas; 

A solidariedade maior que é dispensada às mulheres vitimizadas pela violência é no 
momento da chegada das mesmas no recinto da DEAM/PB. É nesta instância que se nota o 
acolhimento e à intolerância contra a violência, onde se oferece a compreensão e o apoio às 
denunciantes, quebrando os paradigmas do preconceito, dos mitos da desqualificação e 
submissão feminina. As mulheres atendidas neste contexto são estimuladas a criar um ambiente 
doméstico livre da violência, que lhes causa tanto sofrimento.  

O/as profissionais da DEAM/PB são treinados através de cursos, palestras e farto 
material impresso que vem da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, e da própria 
Secretaria da Segurança e Defesa Social – Paraíba. São, portanto, incentivado/as na prática do 
acolhimento solidário das denunciantes, de modo que eles saibam ouví-las e orientá-las. Mais do 
que treinamento, o atendimento à essas mulheres é resultado de um trabalho humanitário que 
forma uma rede de solidariedade às mesmas e que, junto das orientações que vem das leis e das 
autoridades nacionais, são colocadas em execução pela motivação pessoal desses profissionais. 
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No mundo secularizado os indivíduos vivem em uma sociedade de risco que pode ser definida 
pelo excesso de produção de conhecimento. Vários são os teóricos que abordam esse assunto 
como Antony Giddens (1990), que analisa os fenômenos resultantes desse tipo de sociedade e 
constata que está havendo um aumento de reflexibilidade683 ou descontinuidade nas práticas 
sociais, como também nos adverte para a necessidade de tentarmos definir melhor qual o tipo de 
sociedade que estamos construindo. 
Para Giddens (op.cit.), atualmente a modernidade vive seu limite, a isso ele denomina de alta 
modernidade, um estágio de modernização levado ao seu mais alto grau, no qual os riscos 
possuem uma dimensão incalculável como: um colapso dos mecanismos de crescimento 
econômico, um conflito nuclear, desastres ecológicos, etc. Também verificamos que na 
globalização acontecem às rápidas mudanças globais nas relações de trabalho, a rápida inserção da 
tecnologia, a diminuição de mão-de-obra, o tratamento dado à natureza pelo o homem 
(manipulação genética de alimentos, podendo prejudicar a saúde humana). No mercado financeiro 
há riscos que podem atingir a vida de milhões de pessoas, pois existe um certo grau de 
controvérsias sobre as informações dadas (causando também uma curiosa forma de sentimentos de 
insensibilidade perante o aspecto ameaçador das circunstâncias em que vivemos).  
             Conforme Giddens, a alta modernidade nos mostra uma visão sombria da modernidade:  
 
A modernidade [...] é um fenômeno de dois gumes. O desenvolvimento das instituições sociais 
modernas e sua difusão em escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres 
humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de sistema pré-
moderna. Mas a modernidade tem também um lado sombrio, [...] o mundo em que viemos hoje é 
carregado de perigo [...] a modernidade é inerentemente globalizante e as conseqüências 
desestablizadoras deste fenômeno se combinam com a circularidade de seu caráter reflexivo para 
formar um universo de eventos onde o risco e o acaso assumem um novo caráter (174:1990 ). 
         
  Desse modo, entendemos que a internacionalização dos processos produtivos, bem como dos 
mercados financeiro e comercial, transcende as fronteiras nacionais. Isto por conta da migração 
dos fatores de produção, da intensificação dos fluxos mundiais do comércio, dos ativos 
monetários, da redução dos custos de mobilidade dos fatores de produção e o crescimento 
exponencial do comércio; a necessidade de obter ganhos de escala para alcançar preços 
competitivos e as estratégias globais das empresas transnacionais; da revolução dos processos 
produtivos que redefine as vantagens comparativas entre nações; e finalmente das ações 
governamentais voltadas para implantação de condições que propiciam uma competição de escala 
global. 
        Uma competição internacional insensata que impõe a busca a qualquer preço de um 
acréscimo de produtividade que, ao invés de se repartir entre consumidores, trabalhadores e 
investidores, é essencialmente destinado à compressão dos custos para acréscimos de 
produtividade [....] (René Passet inTerra Pátria- Edgar Morim, 1995). 
        Esta competitividade vai exigir uma qualidade da força de trabalho, e a aplicação da ciência e 
da tecnologia à produção, como nem todo indivíduo está capacitado só alguns, o aumento do 
desemprego é um fato inevitável.         
        Desse modo, o crescimento do mercado ocidental, tende assim, a formar plutocracias 
empresariais. Suas práticas típicas obedecem a uma legitimidade racional e legal que valida regras 

                                            
683 As práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre 

aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu caráter  
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ou procedimentos formais. E ainda os padrões culturais socialmente aceitos assumem um caráter 
previsível e profissional (impessoalidade, objetividade, competência técnica) e baseando-se em 
normas contratuais de natureza universal. Isso esclarece a predominância de relações sociais 
marcadas pela individualização e pela independência, ou seja, os agentes procuram o sucesso ou a 
realização pessoal. 
           Nesse sentido, verificamos que alguns aspectos que permeiam a sociedade precisam ser 
revistos como: a questão da cidadania e da democracia. Este fato requer nossa atenção, pois eles 
perpassam no desenvolvimento técnico e econômico, do próprio indivíduo, a questão da ética, a 
insistência do domínio da natureza, a crise epistemológica, no mercado capitalista, na 
desigualdade social, etc. passaram a repercutir nos comportamentos socioculturais, tudo isto, não é 
um fato individual mas  global.  
Autores como Karl Marx, Émile Durkheim, pensaram que havia meios que poderiam 
proporcionar o bem-estar do homem na modernidade. Marx acreditava que a partir do 
aperfeiçoamento do uso da técnica, o incremento da industrialização somente deveria libertar 
mais o trabalhador e que nesse rumo a luta de classe estaria com seus dias contados. Durkheim 
pregava que a felicidade da sociedade moderna era alcançada através da solidariedade 
orgânica684, com cooperativas e associações. (PRATES, 47: 1991) 
Desse modo, tanto Marx como Durkheim viam o mundo secularizado agitado, turbulento, porém 
acreditavam que as boas possibilidades trazidas pela modernidade suplantariam as características 
negativas. Marx ao acreditar num sistema social mais aberto; Durkheim na expansão do 
industrialismo proporcionaria uma vida social mais harmoniosa e integrada na divisão do trabalho 
e do individualismo moral.  
Todos os dois autores viram que o trabalho industrial moderno tinha conseqüências degradantes, 
submetendo muitos indivíduos à disciplina de um trabalho maçante, repetitivo. Porém, não 
chegaram a prever que o desenvolvimento das "forças de produção" teria um amplo potencial 
destrutivo com relação não só ao meio ambiente material mas em diversos outros setores.  
A visão fragmentada do mundo, dividindo-o em partes, educação, direitos humanos, homens, 
mulheres, saúde, minorias etc. não sendo visto assim, como um conjunto de relações complexas, 
numa visão sistêmica, interagindo o tempo todo, em todas as direções, contribuiu ainda mais para 
distorçer o caminho proposto por Marx. 
 Essa visão sistêmica que Marx já pontuava quando se referia as relações sociais, isto é, a relação 
entre indivíduos e sociedade deve ser essencialmente de interdependência, [...] segundo ele, o 
indivíduo é um ser social. Embora o homem seja um indivíduo único, é justamente sua 
particularidade que o faz um indivíduo, um ser social realmente individual, ele é igualmente o 
todo, o todo ideal, a existência da sociedade como pensada e experimentada ( Op. cit). 
Na visão de Pierre Bourdieu ( 1992, p. XIX ), [....] se a totalidade das coisas é concebida como um 
sistema uno, é porque a própria sociedade é concebida da mesma maneira, ela é  em relação ao 
qual tudo está inserido. 
Dessa maneira, no mundo contemporâneo, o modo de produção capitalista toma outro rumo não 
desejado por Marx, e ainda na visão desse autor a sociedade capitalista tem uma natureza precária, 
por conta do potencial de conflito que ocorre, este que foi gerado pelo sistema de desigualdade 
social. 
           Deste modo, o capitalismo não está fundado numa relação social de igualdade entre 
indivíduos e sim de desigualdade.         

                                            
684 Forma de consciência, capaz de exercer uma constrição sobre os indivíduos semelhantes aquela existente 

nas sociedades primitivas (onde havia uma cooperação) , mas com valores adequados às sociedades modernas 
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    Corroborando com esse pensamento Bourdieu ( 1992, p. XIV ) diz que: 
 
[....] o capitalismo baseia-se numa divisão do trabalho altamente complexa e diferenciada a que 
corresponde uma sociedade de classes, cujas posições respectivas  e cujo peso relativo encontram 
seu fundamento nas formas pelas quais se reparte, de maneira desigual, o produto do trabalho, sob 
as modalidades de capital econômico e cultural.   
             
Nesse sentido, no decorrer do tempo, o capitalismo foi criando sua própria base, renovando-se 
conforme as suas necessidades, e assim, reproduzindo a sua história. 
Mesmo assim, é importante nos alertarmos, conforme Edgar Morim (1995, p. 34) devemos 
entender que : A economia mundial é cada vez mais um todo interdependente: cada uma das suas 
partes tornou-se dependente  do todo, e, reciprocamente, o todo sofre as perturbações e 
vicissitudes que afetam as partes. 
Assim, diante de tudo isso, Edgar Morin (1995:88 / 89) pergunta se o modelo desenvolvido pela 
nossa civilização não está doente, embora tenha produzido maravilhas como:  
 
 [....] a domestificação da energia física, as máquinas industriais cada vez mais automizadas e 
informatizadas, as máquinas eletrodomésticos que liberam os lares das tarefas mais 
escravisadoras, o bem estar, o conforto (....) algo ameaça nossa civilização desde dentro, a 
degradação das relações pessoais, a solidão, a perda das certezas ligada à incapacidade de assumir 
a incerteza, tudo isso alimenta um mal subjetivo cada vez mais difundido. Como esse mal das 
almas se oculta em nossas cavernas interiores, como ele se fixa de forma psicossomática em 
insônias, dificuldades respiratórias, úlceras de estômago, desassossego, não se percebe sua 
dimensão civilizacional coletiva e vai-se consultar o médico, o psicoterapeuta, o guru.   
 
Enfim, nos parece que no mundo contemporâneo o risco social e cultural que foi se formando no 
decorrer dos anos, propiciou para com que o indivíduo fica-se restringido a um mero coadjuvante 
diante dessa realidade.  
Nesse sentido, surgiu uma nova maneira de trabalhar a economia no mundo e no Brasil a partir de 
1993, que é a economia solidária, ou autogestão, cooperativismo ou economia popular.   
A economia solidária é um novo modo de produção não capitalista, pois ela vai verificar o 
conjunto de significados de experiências econômicas, isto é, traços de solidariedade, ou 
mutualismo, cooperação, etc. pontuando, a promoção do desenvolvimento humano, a 
responsabilidade social e a preservação do equilíbrio dos ecossistemas, como também tende a 
superar a lógica capitalista de concentração de riqueza e exclusão social, fortalecendo os elos que 
potencializam a sinergia coletiva, no movimento de autopoiese em que cada elemento concorre 
para a reprodução de outro, cada parte se relaciona com as demais, circulando assim, por toda 
rede, promovendo uma realimentação entre essas partes, promovendo a sua sustentabilidade. 
 A autopoiese - poiesis significa produção, autopoiese quer dizer autoprodução, surgiu pela 
primeira vez na literatura internacional com Humberto Maturama, para definir os seres vivos 
como sistemas que produzem continuamente os seus componentes desgastados. Podendo assim, 
dizer que esse sistema é ao mesmo tempo produtor e produto.  
Dessa maneira, poderíamos dizer que a economia solidária propicia a revisão já mencionada dos 
conceitos de cidadania e democracia, ao pontuar o exercício da democracia, onde não se privilegia 
o indivíduo, mas, o todo.  
            Portanto, no mundo contemporâneo, conforme Valmor Schiochet (2006) o Estado precisa 
fazer transformações necessárias na sua estrutura possibilitando um movimento mais politizado 
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disposto a participar das lutas e conflitos mais gerais  da sociedade, com a capacidade de encontrar 
unidade na diversidade.  
A economia solidária contribui para a educação propiciando uma cosmovisão integrativa. Ela é 
uma nova compreensão da economia que está sendo construída a partir de novas práticas e a 
construção de uma rede solidária. O trabalho solidário ou em rede, propicia o aspecto de 
autogestão, melhorando as condições de vida de todos que aderem a produção e ao consumo 
solidário.  
A autogestão é uma construção contínua de um modelo socialista pois tem uma experiência 
histórica que é a própria história das lutas de classe (já mencionada acima), na qual diversos 
setores como; mecanismo de produção, sociais, políticas culturais estão em constante trocas. 
A visão da complementariedade, do inter-relacionamento da complexidade implica assim, na 
prática, na produção e no consumo solidário possibilitam os laços de realimentação. O espírito 
colaborativo entre os indivíduos acentua a idéia da interdependência, as preocupações são 
compartilhadas e a ajuda é mútua.  
Essa concepção do agir econômico tende a um compromisso de ideal e operativo, possibilitando a 
valorização da dignidade da pessoa, seja dos operadores internos das empresas e redes de 
produção. 
O empresário ao aplicar esse novo modo de administração, deve levar em conta os critérios típicos 
de uma gestão correta onde os funcionários são envolvidos nas atividades como também nas 
decisões a serem tomadas. A pessoa humana, e não o capital é sim o centro da empresa, onde seus 
talentos são utilizados, propiciando criações de novas atividades, e a sua participação é importante 
na definição e realização dos objetivos empresariais. Este olhar possibilita não só os 
administradores de empresa privada como também de empresas públicas, uma maior 
conscientização de cidadania e democracia.  
Segundo Valmor Schiochet (2006, p. 03): A politização da economia promovida pela economia 
solidária lança desafios enormes para ação pública, em especial, a ação pública estatal. 
 
Assim, esse autor lança quatro desafios que são: 
 
1 - Como institucionalizar a economia solidária nas estruturas do Estado? 
2 - Qual a centralidade e interfaces da economia solidária com outras políticas? 
3 - Como territorializar a atuação do Estado sem gerar fragmentação? 
4 - Como instituir mecanismo permanentes e efetivos de participação da economia solidária na 
gestão das políticas. 
 
Schiochet entende que já existe uma experimentação histórica significativa que já vem enfrentado 
tais desafios. Pois ela está relacionada à forma como grupos políticos tem trabalhado a economia 
solidária em programas e práticas governamentais, como também na dinâmica da organização e 
mobilização da economia solidária na sociedade civil.  
Porém, para que esses desafios possam se realizar, precisa-se de vários fatores que possam 
contribuir para com essa realização tais como: a economia solidária precisa se organizar centrada 
numa força social e política de forma que possa promover mudanças estruturais suficientes na 
atuação do Estado.  
Para isso, é necessário que a economia solidária se solidifique e seja um movimento menos 
corporativo (que reivindique apenas serviços específicos para suprir as necessidades do cotidiano), 
mais politizado (disposto a participar das lutas e conflitos mais gerais da sociedade) e com 
capacidade de encontrar unidade na diversidade (op.cit.).  
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Um outro fator seria um olhar mais centrado sobre a economia solidária nas práticas ou ações 
públicas,  relacioná-la com a educação, direitos humanos, minorias etc. 
Também pontuamos nessa rede solidária a situação do meio ambiente, alertamos para que haja 
uma atenção maior para com ele, onde a falta de respeito para  é um fato notório, este que vem 
sendo destruído e degradado progressivamente. Na década de 80, eles eram encarados como 
problemas locais, desarticulados do conceito de globalização. A partir da repercussão 
transnacional dos grandes desastres ambientais, como o acidente de Chernobil, o aquecimento 
global, a chuva ácida e a destruição da camada de ozônio, o conceito de globalização dos 
problemas ambientais tornou-se mais evidente o descaso para com a natureza, levando à 
questionamentos quanto a sustentabilidade do padrão de desenvolvimento humano sobre a Terra e 
a dimensão de nossa pegada ecológica. 
Dessa maneira, ocorrendo essa nova atuação pressupõe que teremos uma sociedade forte e 
mobilizadora.  
Como diz Paulo Freire (1996) pensamos que o ponto mais importantes para se fazer essa revisão, é 
a educação, ela é a base onde possibilita a abertura de novos horizontes, Paulo Freire já ressaltava 
a importância da educação principalmente dos oprimidos, pois o sistema capitalista, o 
neoliberalismo, não beneficia todos, tornando-se assim, um desafio ao exercício da cidadania 
(1996).   
Nesse sentido, é no desenvolvimento desse mundo secularizado, contemporâneo, que devemos nos 
conscientizar da necessidade de envolvimento em prol de uma melhoria social, baseada em 
valores como a ética, a equidade e a solidariedade. 
Pois, segundo Morin (1995, p. 74), o problema do desenvolvimento depara-se diretamente com o 
problema cultural / civilizacional e o problema ecológico. 
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O dar de si no âmbito das terapias alternativas: Cura, narrativas e relações de 
reciprocidade no Vale do Amanhecer. 

 
Amurabi Pereira de Oliveira685 (CEFET – Petrolina) 

 
Introdução 
 A obrigação tripartite de dar, receber e retribuir se mostra presente nas mais diversas 
sociedades, variando tanto no modo como se realiza neste complexo jogo de prestação e 
contraprestação, como no que se faz circular entre os sujeitos envolvidos.  
 No universo religioso a dádiva se faz presente das mais diversas formas, alçando 
múltiplas dimensões, dando sentido e reavivando os elos sociais entre os sujeitos que 
experienciam o sagrado. Nosso trabalho analisa a dinâmica da dádiva numa denominação 
religiosa chamada Vale do Amanhecer – VDA, cja gênese encontra-se em Brasília, quando em 
1969 é fundado o movimento por “Tia Neiva”, que vem a ser a líder espiritual do movimento. 
Esta denominação marca-se por um forte sincretismo religioso, no qual matrizes do catolicismo, 
do espiritismo, da umbanda e de leituras das culturas inca, maia, asteca, egípcia, grega, chinesa 
etc se articulam formando um todo singnificativo.  
 Em nosso entender tal prática é tipica do movimento New Age - NA, pois este movimento 
se caracteriza pela utilização performática dos mais diversos elementos culturais retirados de seu 
contexto original, sendo os mesmos utilizados a cada momento visando a um fim específico. 
 Entretanto o VDA, em nosso entender, vai para além do movimento NA, configurando o 
que denominamos New Age Popular, marcada por uma releitura e reinveção da NA, no qual 
elementos oriundos da religiosidade popular ganham visibilidade tornando-se elementos centrais 
nesta proposta de síntese. 
 Neste trabalho analisamos as múltiplas dimensões do dom neste movimento, tomando 
como base nossa pesquisa realizada no templo do VDA na cidade de Campina Grande – PB, em 
especial a dádiva entre os adeptos e as entidades espirituais, entre aqueles e os pacientes e, entre 
os próprios adeptos. 
 
A dádiva entre os adeptos e as entidades espirituais 
  
 Iniciamos nossa discussão considerando as relações entre aqueles que se identificaram 
enquanto adeptos da doutrina do VDA e as entidades espirituais que compõem o universo 
cosmológico dessa denominação. Frisemos nesse momento que nem todas as entidades 
existentes inicialmente no panteão do VDA são utilizadas na composição do universo religioso 
do templo de Campina Grande, pois estas entidades necessitam da construção de espaços 
específicos para que possam “trabalhar” junto aos médiuns, de modo que devido à limitação 
espacial do templo de Campina Grande nem todas são utilizadas nos rituais ali desenvolvidos. 
 Apesar de não haver oficialmente na doutrina uma pessoalização das entidades, na prática 
é recorrente nas narrativas dos médiuns esse processo, os caboclos, os pretos velhos, os índios, 
                                            

685 Professor de Sociologia do quadro permanente do CEFET Petrolina. Licenciado e Mestrando junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande. 
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entre outros são tratados como um ser íntimo. Nos médiuns de incorporação tal fato é 
extremamente recorrente, podemos afirmar que em todas as entrevistas realizadas entre médiuns 
de incorporação havia elementos de pessoalização das entidades, de modo quer por vezes era-nos 
dito que os “trabalhos” com ela não se limitavam unicamente à sua atuação  no Vale, em casa, 
eles também continuariam a entrar em contato e desenvolver atividades espirituais, mas, estas 
não foram especificadas. Talvez, por ocorrerem no espaço doméstico, são atividades  sobre as 
quais os adeptos possuem maiores ressalvas em publicizar. 
 Para Brandão (1994) os sistemas religiosos no Brasil compõem o que ele denominou 
como código da alma, que seria: 

 
 “Um sistema de valores e preceitos que define identidades e estabelece a 
norma de situações e princípios por meio dos quais pessoas vivas e a 
pessoa viva do morto podem viver entre elas: desejos, temores, gestos e 
troca de bens, serviços e sentidos, em uma verdadeira lógica de 
reciprocidade” (BRANDÃO, 1994, p. 182) 
 

 Este conceito ser-nos-á demasiadamente caro , pois nesse momento, buscaremos 
identificar o código da alma existente no VDA em Campina Grande, com o objetivo de verificar  
como as relações de reciprocidade entre vivos e mortos são entendidas e vivenciadas neste 
contexto religioso. 
 Para os adeptos, relacionar-se com uma entidade espiritual é uma atividade que vai para 
além do templo, pois, como já colocamos, estas entidades passam a ser pessoalizadas, 
acompanham a vida do médium. Em nosso entender, é nesse processo de pessoalização das 
entidades que o médium demarca-se socialmente, e constrói sua identidade espiritual no templo.   
No momento em ele que dá uma “biografia” a uma entidade, no sentido em que esta  se 
pessoaliza não só para ele, como para todos os adeptos do templo, ele também remodela sua 
biografia, constitui-se enquanto sujeito para o grupo.  
 Os processos de comunicação entre entidades e adeptos são essenciais nesse sentido. 
Quando indagamos o porquê de uma entidade se mostrar, se comunicar e “trabalhar” com um 
médium, a chave para a compreensão da resposta é sempre a mesma: o que eles chamam de 
trabalho de caridade. 

 Para os adeptos, as entidades, estariam engajadas num “trabalho de caridade” que 
contribui para a evolução espiritual de todos. Desde aquele que recebe o bem espiritual ofertado, 
o “espírito obsessor”, o médium e por extensão, a comunidade como um todo. Desse modo, 
quando um “paciente” chega ao templo com algum problema, e uma entidade como um preto 
velho ou um caboclo, interfere em seu favor,  estaria ao mesmo tempo ajudando  a evolução 
espiritual do paciente, do “espírito obsessor” que supostamente seria o causador de boa parte dos 
males que o levaram ao Vale e assim, sucessivamente, num diversificado e infinito circuito de 
dádivas. 

Esta categoria de “caridade” no VDA aparentemente tem sua origem na doutrina espírita, 
devido a seu uso. Nesse ponto nos são elucidativas as colocações de Cavalcanti (1983): 
 
“Cada homem, ser individual, e a humanidade em geral têm no Espiritismo uma natureza dupla: 
são corpo e alma, matéria e espírito. Todos os homens são assim ‘irmãos em Deus’, seres da 
mesma natureza, partes do mesmo todo. Eles diferenciam-se, contudo, ao longo das sucessivas 
encarnações regidas pela evolução. A evolução é a de uma individualidade cósmica, o Espírito, 
que caminha no sentido do progresso, de um ponto zero de materialidade e inferioridade a um 
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ponto mais relativo de espiritualidade e superioridade. Se a trajetória evolutiva é assim em um 
plano individual, ela é necessariamente referida ao outro. Um dos requisitos fundamentais para 
que ela se dê é o ‘amor ao próximo’: ‘ O progresso é o progresso junto com o outro’. O destino 
de cada homem e da espécie humana estão imbricados.(...) Nessa relação entre  o eu e  outro 
terreno a caridade ocupa um lugar central. Toda tarefa espírita é em sentido amplo caridade, pois 
é serviço de amor ao próximo. Receber Espíritos sofredores na reunião de desobsessão é 
caridade, dar um passe num freqüentador é caridade” (CAVALCANTI, 1983. p. 65) 
  
 É, portanto, devido à perspectiva de interligação entre todos os seres  do universo que o 
“trabalho de caridade” se faz possível, perspectiva esta que para os adeptos abarca seres  
humanos ou não, encarnados ou desencarnados –  a crença esta dominante no espiritismo e no 
esoterismo como um todo Considerando que as entidades seriam o que eles chamam de “Espírito 
de Luz”686, por terem atingindo alto grau de evolução espiritual, estariam aptos a auxiliar todos 
os que sofrem, sejam estes encarnados ou desencarnados, como é o caso dos espíritos obsessores, 
segundo os adeptos.  
 O médium também realiza um trabalho de caridade, afinal é através dele que a entidade 
pode agir de forma “factual” sobre os “pacientes”, nesse processo médiuns de incorporação e 
doutrinadores estão envolvidos, pois é o doutrinador que prepara o ritual, que “chama a 
entidade”, e auxilia o apara ou jaçanã no processo de possessão.  
 Leford (1979, apud. Campos, 2006)  ressalta que  não se dá  com o objetivo de receber, 
mas sim para que o outro seja levado a doar. A partir dessa colocação, temos que o médium ao se 
colocar a serviço do “paciente”, tendo o outro como fim, ativa o circuito de dádivas, ele entrega 
o que possui, no caso seria a categoria “energia”687, para o “paciente”, manipula também as 
energias deste, absorvendo as negativas, atraindo-as para si. Nesse momento, a entidade 
“também dá”, entregando o que possui, ou seja, sua energia purificada.  

Ao se doar ao outro e ao colocar o próximo como fim, o médium se mostra capaz de 
receber a dádiva do espírito de luz, pois no complexo jogo de dons, só aquele que se abnega é 
capaz de receber. Não apenas porque a dádiva seja uma relação troca, mas porque, para receber, 
é preciso estar disposto a doar, muitas vezes, dar mais que recebeu, ou, talvez, do que nunca 
receberá. Na vida social, a incerteza do retorno faz com que o dom seja caracterizado enquanto 
um ato de generosidade (CAILLÉ, 2006).  

Porém, enfatizamos que no universo da crença a dádiva possui, por vezes, outras 
significações, em especial quando consideramos o universo NA , no qual a idéia de karma se faz 
presente de modo significativo, neste caso o ato de doar pode tanto significar um processo de 
expiação de dívidas oriundas em outras vidas, como também refletir um alto grau de evolução 
espiritual no qual tal ser (humano ou não, encarnado ou não) preocupa-se apenas em doar já que 
teria superado as necessidades recorrentes nos demais seres. Tia Neiva, segundo os adeptos, teria 
vindo nesta vida expiar parte de sua dívida cármica, culminando com a sua morte, cuja forma – 
em decorrência de problemas pulmonares – teria refletido sua dívida, já que em outra vida teria 
matado uma outra mulher com uma punhalada no peito, movida por ciúmes. 

                                            
686 Esta categoria também tem sua  origem entre nós  na doutrina espírita, designando os espíritos que 

já teriam alcançado  elevado grau  de evolução espiritual.  
687 Entendida enquanto uma categoria subjetiva da qual todos os seres humanos, e tudo que há no 

universo de modo geral, são portadores, que são manipuladas pelos médiuns no decorrer do ritual com o fim de 
ajudar o próximo, considerando que é o equilíbrio ou o desequilíbrio de energias que controlará o bem estar dos 
indivíduos. 
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Se a proposta do VDA é preparar a humanidade para a chegada do terceiro milênio, há que se 
“caminhar junto”, como disse um dos nossos entrevistados. Há uma necessidade de entregar-se, 
abnegar-se, o que tem implicações para além dos planos imediatos, materiais, aquele que é capaz 
de ser generoso, capaz de dedicar seu tempo e esforço, inclusive físico, para as atividades de 
caridade é marcado socialmente como superior, são muito bem vistos os médiuns que são 
assíduos nas atividades desenvolvidas no Vale. Para se conseguir uma nova sociedade neste 
terceiro milênio é preciso partir de categorias como generosidade e caridade, afinal “conceitos 
como caridade e misericórdia trazem consigo uma imagem ideal de sociedade, uma utopia” 
(CAMPOS, 2006, p. 152). 
Se entre os trobiandeses eram os colares e pulseiras que circulavam, entre os adeptos do Vale, é a 
energia que circula, e esta, para além de um valor de uso, ou de troca, possui um alto valor de elo 
(CAILLÉ, 2006). Entregando o que possui a outro o médium, repactua com os “planos 
espirituais superiores”. Caso ele apenas “entesourasse” o que possui, não se colocando a serviço 
dos outros, não se preocupando com sua “cura desobssessiva” e com sua “evolução espiritual”, 
como poderia ainda assim receber o que lhe foi dado? Na lógica da dádiva, só pode-se receber 
aquilo que se capaz de abrir mão, de fazer circular. 
As entidades, por sua vez, ao estarem integradas à totalidade espiritual “recebem” com a 
evolução espiritual dos seres humanos e dos espíritos obsessores, como nos elucidou Cavalcanti 
(Ibidem) a evolução espiritual é referida ao outro. Frisamos aqui que não falamos em relações de 
reciprocidade stricto senso, como se houvesse nesse momento interesses ou cálculo nas ações 
dos médiuns. Não que a dádiva não considere a esfera do interesse, mas ela se posiciona 
exatamente contra o interesse e o cálculo (CAILLÉ, 2002b), de tal forma que “o modelo linear 
da racionalidade instrumental é incapaz de explicá-la” (GODBOUT, 2002, p. 74), a retribuição 
não é o fim da dádiva (GODBOUT, Op. cit, p. 73). Em termos sociológicos, seria  mais um meio 
para a criação, manutenção e recriação do elo social. 
 
A dádiva entre os adeptos e “pacientes” 
 
 Todo  “paciente” que chega ao templo do VDA de Campina Grande é recepcionado por 
um médium doutrinador. Neste templo são sempre mulheres, porém, não há uma obrigatoriedade 
em relação a isso.  Ao chegar ao templo, o “paciente” é orientado em relação às atividades que 
serão desenvolvidas, explica-se onde se deve esperar, qual o momento exato de se levantar, etc. 
Caso haja algum problema com a vestimenta, como uma camisa muito aberta, ou muito 
decotada, é pedido gentilmente para que isso seja corrigido.  
 Em nossos primeiros contatos, quando apresentados à médium que estava na recepção 
cumprimentamos a mesma apertando as mãos, porém depois foi-nos corrigido que tal ato deveria 
ser evitado, pois aqueles que vinham da “rua” traziam consigo uma “carga de energia” 
específica, que através do toque poderia ser passada ao médium e atrapalharia o 
desenvolvimento dos “trabalhos”.  Porém, o que mais nos chamou a atenção, foi a resposta da 
médium quando pedimos desculpas e indagamos o porquê de ainda assim ela ter recebido o 
nosso aperto de mão e ela nos respondeu que os médiuns não devem receber abraços e apertos de 
mãos depois que já estão trajados com suas indumentárias para a realização dos rituais, porém 
não podem recusar tais atos. 
 Se para Mauss (2001) a obrigatoriedade tripartite da dádiva se dá na obrigação – porém 
livre – para dar, receber e retribuir,  já em  com relação aos presentes, nos lembra que estes dons 
são “ao mesmo tempo obrigatória e voluntariamente dados e obrigatoriamente e voluntariamente 
recebidos” (MAUSS, 2001, p. 362). Percebemos, que uma de suas faces: a obrigatoriedade 
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voluntariosa em receber, inclusive receber aquilo que “faria mal”, o gift possui desse modo 
sempre um gift.  
  A obrigatoriedade voluntariosa estende-se também  aos gestos e palavras. Nesse sentido, 
Lévi-Strauss (2003) já nos alertava que os homens trocam principalmente mulheres, presentes e 
palavras. Em nosso entender, a dádiva não se limita à simples troca, quando recebemos algo nos 
ligamos ao doador, e tal fato, nos incita a uma contrapartida (CHANIAL, 2004, p. 31). Ainda 
acerca da troca de palavras pontua Caillé (2002a): 
 

”À semelhança da troca cerimonial, a conversação com vários 
interlocutores obedece, portanto, a regra de desafio, lançado e aceito, a 
regra de partilha, e mistura-se a uma lógica sacrificial e vindicativa. À 
semelhança dessa troca, seu próprio desafio é a honra e a face dos 
participantes; à semelhança dessa troca, a conversa funciona em 
conformidade com a tripla obrigação de dar, receber e retribuir, ou seja, a 
obrigação paradoxal de ser o mais espontâneo e o mais generoso possível 
em palavras” (CAILLÉ, 2002a, p. 103) 

 
 Ainda assim continuamos a indagar nossos entrevistados: porque receber algo que faz 
mal ao médium? Que interfere no desenvolvimento dos rituais? A resposta novamente remete a 
idéia de “caridade”, esta deve-se fazer presente em todos os momentos e em todas as suas 
dimensões possíveis. Consoante a Campos “[...] caridade implica atitudes e disposições 
psicológicas, implica ser generoso, benevolente, amoroso. Disso, entendo que caridade implica 
um modo de ser no mundo” (CAMPOS, 2003 , p. 231). 
 Ser generoso, ser capaz de se deixar prejudicar apenas movido pela vontade de ajudar, de  
praticar a caridade” com o seu semelhante marca o sujeito socialmente, a lógica da dádiva é a 
lógica da multiplicação das dívidas, pois esta, voluntariamente mantida, é uma tendência 
essencial da dádiva (GODBOUT, 2002, p. 74). Multiplicam-se dívidas que nunca serão pagas 
(GODELIER, 2001) para que os elos possam ser multiplicados. Esta lógica só passa a ser 
possível quando as pessoas são consideradas mais importantes que suas funções – no sentido 
utilitário do termo –, neste contexto, o elo é mais importante do que qualquer outra instância.  
 No decorrer de nossa investigação concluímos que nas relações entre adeptos e 
“pacientes” a regra é ter o outro como fim, é entregar-se, abnegar-se, isto é colocado pelos 
adeptos no nível do discurso e das práticas culturais.  Consoante Rodrigues (2006), no trabalho 
mediúnico, o condutor deve esforçar-se, cansar, não só o espírito como também o corpo, 
contorcer-se durante o ato performático, demonstrar sua dor, circunscrever sua generosidade 
através de uma expressão corporal específica, afinal “reconhecemos no nosso corpo e no das 
pessoas que conosco se relacionam um dos diversos indicadores da nossa posição social e o 
manipulamos cuidadosamente em função desse atributo” (RODRIGUES, 2006, p. 49). Não basta 
ser generoso, deve-se demonstrar sua generosidade, para que desse modo possa haver uma 
marcação social especifica em relação àquele que realiza seus atos voluntariamente obrigatórios. 
 No decorrer do processo de pesquisa encontramos mais indagações que nos pareceram 
pertinentes, afinal se a doutrina do VDA baseia-se na crença da reencarnação e do karma, 
encontrando nestas crenças as explicações para alguns dos males apresentados por pacientes e 
adeptos, por que o “trabalho de caridade” seria tão importante nesse contexto? Nesse momento 
nos veio mais uma “surpresa”, afinal se a noção de karma na tradição indiana tem um caráter 
quase fatalístico, ao menos nessa vida, no VDA isso não aparece, o que é extremamente 
recorrente no universo New Age. “O processo de auto-conhecimento e de encontro com o eu 
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superior, ou eu maior, e de limpeza do karma seria tão poderoso que as dificuldades do 
cotidiano, as doenças, os karmas físicos, poderiam desaparecer. Haveria a possibilidade da auto-
cura a partir da consciência” (SIQUEIRA, 2003, p. 37).  
 O ato de abnegação, portanto,  mostra-se enquanto importante veículo de purificação e 
evolução espiritual, segundo os adeptos, o “trabalho de caridade” desenvolvido contribuí 
diretamente para o adepto na medida em que permite a sua evolução espiritual, e de modo 
indireto na medida em que contribuí para a evolução espiritual de toda a humanidade,  seu 
sacrifício hoje é, desse modo, a sua recompensa de amanhã, nesta ou em outra vida, porém é 
deve ser sempre um ato de generosidade, na medida em que há uma incerteza social do retorno. 
Em termos espirituais, ainda segundo os adeptos, aquele que doa de forma não verdadeiramente 
generosa não garante a sua evolução espiritual, esta ocorre quando o ato de doar-se é verdadeiro, 
fruto da generosidade do médium. 
 Imaginemos, desse modo, quão alto seria o valor de elo de uma ação que culmina com a 
“limpeza do karma” de alguém, algo que poderia demorar um processo longo e sofrido de várias 
encarnações, mas que pode ser purgado a partir dos bens de salvação ofertados pelo VDA, nesse 
sentido retomemos a discussão de Bourdieu (2004) ao colocar que o profeta enquanto 
representante de uma nova expressão religiosa emergente busca contestar a eficácia de dos bens 
de salvação ofertados pela religião instituída e ao mesmo tempo ofertar novos bens de salvação, 
é nesse contexto que esta “cura” é ofertada no templo do VDA, o movimento se apresenta 
enquanto uma nova alternativa às possibilidades já postas.  
 Porém, se dádiva se configura enquanto um sistema complexo de prestação e 
contraprestação qual seria a contraprestação ofertada pelos pacientes? Uma das entrevistas 
realizadas com José Carlos nos foi bastante elucidativas. Quando indagamos o que eles 
“ganhavam” ao realizar este trabalho de caridade com os “pacientes”, ele nos falou sobre o fato 
de todas as coisas no universo estarem interligadas e, que ao ajudar alguém a pessoa também se 
ajuda, pois o destino de toda a humanidade estaria interligado, por isso a missão do VDA seria 
preparar toda a humanidade para o terceiro milênio.   Os “trabalhos de caridade” são, neste 
sentido, direcionados não apenas para os fins específicos que movem os adeptos até o templo, 
mas também para outros fins considerando a perspectiva da totalidade do sujeito. 
 É nesse contexto que se dá, de maneira geral, a dinâmica da dádiva entre pacientes e 
adeptos, estes se entregam visando o outro, aqueles retribuem na medida em que se “equilibram 
espiritualmente” contribuindo para a totalidade, para nós o interessante é a capacidade dos 
valores presentes nestas narrativas de criar vínculos sociais, neste sentido devemos considerar 
que “Se a vida não visa nada além da própria vida, o dom visa a reprodução não biológica, mas 
sociológica, ao estabelecimento da relação social.” (CAILLÉ, 2006, p. 61). 
 
A dádiva entre os adeptos 
 
 Outra esfera complexa diz respeito às dádivas que circulam entre os adeptos, outras 
realidades estão imbricadas nesta dinâmica, como a relação com as entidades, porém devemos 
reconhecer que o dom estabelecido entre as entidades – em especial quando falamos das 
entidades mais altas do panteão do VDA como a imagem de Jesus e do Pai Seta Branca – e os 
sujeitos é um dom vertical, ao passo que aquele estabelecido entre os sujeitos é dom horizontal. 
Apenas na perspectiva da totalidade é que o sujeito pode entregar algo aos “seres espirituais 
superiores”, porém  entre seus pares há uma infinidade de dádivas que podem e devem circular.  
 Dona Fátima, em uma das entrevistas,  nos disse que todos os adeptos sempre tinham 
algo a fazer no templo do VDA de Campina Grande, pois mesmo quando não podiam ofertar 
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algo deveriam vir para receber. Isso ocorre, por exemplo, quando um médium fica doente, ou  é 
afetado por problemas pessoais. Nestes casos, não deve ofertar   seus serviços espirituais, porém 
é interessante que ele vá ao templo receber ajuda de outros médiuns. Neste ponto. chegamos a 
uma constatação interessante, pois a lógica vai para além de ter o outro como fim e ser 
recompensado na perspectiva da totalidade. Ser generoso não está desvencilhado de ser humilde, 
só pode receber quem é capaz de dar, e só pode dar quem é capaz de receber, esta lógica que 
parece ser circular, a primeira vista possui uma significabilidade própria na dinâmica do dom. “A 
aposta sobre a qual repousa o paradigma do dom é que o dom constitui o motor e o performador 
por antonomásia das alianças. O dom é o que as sela, as simboliza, as garante e lhes dá vida” 
(CAILLÉ, 2002b, p. 19). 
 Mais uma vez, a idéia de energia se mostra fundamental para a compreensão do 
fenômeno. Como nos alerta Tavares (1999) o “discurso energético” figura enquanto uma moeda 
corrente no segmento das terapias alternativas no universo New Age de modo geral. Ainda 
segundo a autora: 
 

“[...] a categoria energia possui uma conotação genérica, referida à idéia 
de energia cósmica: todos os seres vivos ou inanimados estariam 
submetidos a um mesmo princípio – ou lei – cósmica, que regeria, numa 
espécie de ‘pulsação universal’, o ciclo da vida em suas mais diversas 
manifestações. Essa acepção do termo – generalizante e difuso – 
apresenta-se em consonância direta com a orientação de fundo própria a 
consciência holística” (Op. cit, p. 118) 

 
 Esta categoria difusa, portanto, funciona como o verdadeiro dom que deve circular, 
porém, rememoremos que esta circulação se alcança através da obrigação de alcançar a 
espontaneidade, é a obrigação de “[...] testemunhar sua liberdade e forçar o outro a afirmá-la 
também, obrigação de criação e inovação” (CAILLÉ, Op. cit., p. 9). Sendo “obrigatoriamente 
espontâneo” os indivíduos entram num complexo processo de criação de dívidas, selando 
alianças que podem ser mais ou menos fortes.  
 Os sujeitos envolvidos nas dinâmicas mágico-religiosas do VDA em Campina Grande, 
são sempre sujeitos biografáveis, que se deslocam nos diversos campos, este deslocamento 
possui implicações sobre a formação do habitus  dos sujeitos, e sobre o processo de acumulação 
de capital simbólico dos mesmos. Na dinâmica do campo haverá uma constante luta em busca da 
acumulação de capital simbólico, nesse caso objetivado enquanto capital social. A lógica 
imanente é que quanto maior o capital social angariado maior a capacidade de realizar mais 
vínculos, e mais duráveis, e estes implicam de volta numa acumulação ainda maior de capital 
social, o processo é, portanto, de mão dupla. Criam-se vínculos para acumular, acumula-se para 
criar vínculos. Neste sentido recorremos à problematização realizada por Bourdieu (1998) acerca 
da categoria de capital social: 
 
“O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados á posse de uma 
rede durável de relações mais ou menos  institucionalizadas de interconhecimento e de inter-
reconheciment ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que 
não somente são dotados de propriedades comuns (passiveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes 
e úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço físico 
(geográfico) ou no espaço econômico e social porque são fundadas em trocas inseparavelmente 



 993

materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõe o re-conhecimento dessa 
proximidade. O volume de capital social que um agente individual possui depende então da 
extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume de capital 
(econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está 
ligado. Isso significa que, embora seja relativamente irredutível ao capital econômico e cultural 
possuído por um agente determinado ou mesmo pelo conjunto de agentes a quem está ligado 
(como bem se vê no caso do novo rico), o capital social não é jamais completamente 
independente deles pelo fato de que as trocas instituem o inter-reconhecimento supõem o 
reconhecimento de um mínimo de homogeneidade ‘objetiva’ e de que ele exerce um efeito 
multiplicador sobre o capital possuído com exclusividade.” (BOUDIEU, 1998, p. 67) 
 
 Colocamos anteriormente que os sujeitos, ao passo que são biografáveis, têm o grau de 
eficácia simbólica de seus “trabalhos espirituais” influenciados pelos seus percursos nos diversos 
campos, percursos estes indispensáveis para a compreensão de uma biografia (BOURDIEU, 
2006). Os sujeitos que irão receber determinados “serviços espirituais” também são biografáveis, 
e seus percursos nos campos conferem a estes indivíduos um conjunto de pré-disposições 
objetivadas através do habitus, esta categoria possibilita a compreensão de algumas das 
dinâmicas realizadas no templo do VDA de Campina Grande. 
 Lévi-Strauss (1967), ao descrever o processo da eficácia simbólica num ritual xamânico 
de parto, demonstra como o contínuo processo discursivo, através da utilização de signos, em 
especial lingüísticos, consegue produzir um efeito tal que culmina com a viabilização do parto da 
parturiente. Em nosso entender, tal grau de eficácia se faz possível na medida em que o habitus 
da parturiente permite que ela reconheça aqueles signos enquanto simbolicamente eficaz. 
Enfatizamos qu os rituais não podem ser realizados de todo modo, que há um conjunto de 
símbolos, palavras e ações que devem ser seguidos, mas este conjunto só faz sentido dentro de 
um universo social significativo, é através das estruturas sociais incorporadas que encontramos 
respostas para esta eficácia. Ainda segundo Bourdieu (2007a) 
 

“As estruturas cognitivas utilizadas pelos agentes sociais para conhecer 
praticamente o mundo social são estruturas sociais incorporadas, O 
conhecimento prático do mundo social que supõe a conduta ‘razoável’ 
nesse mundo serve-se de esquemas classificatórios – ou, se preferirmos, 
‘formas de classificação’, ‘estruturas mentais’, ‘formas simbólicas’, ou 
seja, outras tantas expressões que, se forem, ignoradas as respectivas 
conotações, são praticamente intermutáveis –, esquemas históricos de 
percepção e apreciação que são o produto da divisão objetiva em classes 
(faixas estarias, classes sexuais, classes sociais) e que funcionam aquém 
da consciência do discurso. Por serem o produto da incorporação das 
estruturas fundamentais de uma sociedade, esses princípios de divisão 
são comuns ao conjunto dos agentes dessa sociedade e tornam possível a 
produção de um mundo comum e sensato, de um mundo de senso 
comum” (BOURDIEU, 2007a, p. 435-436) 

 
 Entendemos que as relações estabelecidas entre os adeptos têm por fim a criação, 
manutenção e recriação dos elos sociais, visando à acumulação de capital social, porém esta 
possibilidade se abre a partir do momento em que o adepto, na dinâmica de campo, acumula 
capital simbólico.  
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Temos, portanto, duas direções seguidas pelo adepto no campo religioso: a acumulação inicial de 
capital simbólico pautada no senso prático do mesmo, portanto, num processo continuo de 
disputas ele apresentará posturas heterodoxas no campo que visam sua mudança posicional, 
lançando mão das mais diversas estratégias (BOURDIEU, 2005), esta acumulação inicial será 
objetivada através de signos reconhecíveis por um determinado grupo social, sua acumulação e 
sua exteriorização são, portanto, contextuais sócio-culturalmente.  

Num segundo momento, este capital simbólico acumulado, principalmente capital 
religioso, será o meio viabilizador da acumulação de uma quantia maior de capital social, sua 
acumulação inicial lhe permite que haja uma marcação simbólica em relação aos demais adeptos, 
diríamos mesmo que um elemento de distinção.  
A oferta de serviços espirituais a outros adeptos não possui os mesmos efeitos para todos, 
aspectos como a origem religiosa, quantidade de capital cultural, tempo no movimento e 
conhecimento acerca da doutrina – que a nosso ver configura-se num tipo de capital religioso e 
cultural ao mesmo tempo, por se tratar de um processo de erudição sobre os conceitos religiosos 
trabalhados –  entram no cálculo. Indivíduos oriundos de credos “menos legítimos” no campo 
religioso brasileiro, possuidores de menor quantia de capital cultural, aqueles que estão há menos 
tempo no movimento e que possuem um conhecimento menos elaborado acerca da doutrina, 
produzem dádivas de  menor valor de elo. 

Em teoria, todos os adeptos poderiam participar de quaisquer rituais, desde que respeite  
sua colocação como médium doutrinador ou médium de incorporação, porém, na prática, 
observamos outro caminhar. Entre os médiuns de incorporação as diferenças eram mais tênues, 
sendo percebidas apenas através das narrativas produzidas pelos adeptos, que hierarquizavam os 
“trabalhos” desenvolvidos enquanto mais ou menos eficazes, e atribuíam tais graus de eficácia às 
peculiaridades biográficas de cada médium. Buscamos sintetizar graficamente as representações 
dos elementos que entram no grau de avaliação da eficácia simbólico do “trabalho mediúnico”, 
baseado nas entrevistas realizadas com os adeptos. 

 
 
 



 995

 Se entre os médiuns de incorporação as diferenças eram mais tênues e perceptíveis 
apenas no nível dos discursos, no caso dos médiuns doutrinadores, as diferenças são mais claras. 
Em todos os rituais realizados os médiuns doutrinadores também participam, pois caberia a eles 
intermediar a relação de possessão, porém, para ocupar tal posto - que é percebido com 
hierarquicamente superior em termos de marcação social, o que implica numa atividade de maior 
valor de elo que as demais - faz-se necessário que o médium possua um conhecimento da 
doutrina mais refinado, o que normalmente está atrelado a uma maior quantidade de capital 
cultural. Àqueles que não possuem um conhecimento tão aprofundado da doutrina, normalmente, 
ficam responsáveis por atividades secundárias, como na parte da recepção, do encaminhamento 
dos “pacientes” e da manutenção do equipamento de som. 
 Em nossa análise, argumentamos que os elementos biográficos dos médiuns são 
continuamente modelados e arranjados pelos mesmos, pautados em estratégias de acumulação de 
capital simbólico, de modo que em nenhuma das entrevistas encontramos sujeitos que se 
identificaram enquanto originários de credos de matriz africanas, nas 20 entrevistas realizadas 14 
declararam ter sua origem religiosa no catolicismo, 4 no espiritismo, 1 no protestantismo e, 1 
declarou não possuir religião antes do ingresso no VDA.  
 Para que seus “trabalhos mediúnicos” possam ser entendidos enquanto simbolicamente 
mais eficazes, os médiuns articulam suas biografias, enfatizam aspectos que antecederam a 
ligação ao VDA e, situam-se num complexo jogo de afastamentos e aproximações em relações a 
outros credos. Esta articulação se faz necessária para que os demais adeptos percebam seus 
“trabalhos”  como eficazes, o que só é possível quando o médium possui uma considerável 
quantia de capital simbólico. Todo este jogo se direciona tendo em vista a acumulação de capital 
social, como já expusemos, somente quando os serviços são entendidos enquanto dotados de 
uma alto grau de eficácia simbólica é que sua dádiva possuirá um alto valor de elo. 
 Sendo a dádiva uma oferta obrigatória (voluntária) de algum serviço visando o elo, 
devemos considerar que a dádiva só tem valor contextual, cultural e socialmente. Os colares e 
braceletes dos trobiandeses possuem valor não per se, mas quando inseridos na totalidade 
simbólica significativa para os sujeitos e para a coletividade. É o habitus dos indivíduos que 
permite o reconhecimento destes colares e braceletes enquanto possuidores de determinado valor 
de elo, e é ainda através deste habitus que se produzem hierarquias entre os diferentes tipos de  
dádivas, situando-as enquanto possuidoras  de maior ou menor valor de elo, a partir dos 
elementos valorativos instituídos socialmente e das dinâmicas instauradas nos diversos campos.  
Tem mais valor aquilo que é doado por alguém possuidor de grande quantia de capital simbólico. 
E já que a dádiva nunca deixará de pertencer ao donatário inicial, tal como seu doador, esta 
também possui grande valor (GODELIER, 1991). Desse modo, quanto maior o capital simbólico 
do doador, maior será o valor de elo atribuído pela coletividade e pelos indivíduos que recebem. 
Assim, estabelecem-se elos mais ou menos duradouros e preciosos, que se transfiguram e se 
objetivam em capital social, o qual também compreende o capital simbólico  afinal, se a dádiva 
implica retribuição, é interessante que seja ofertada a quem possa lhe retribuir com igual ou 
maior valor do que o  recebido, pois, só assim, será capaz de gerar uma acumulação mais eficaz 
de capital social. 

Retomamos aqui a idéia de energia enquanto dádiva. Quem a recebe retribui socialmente. 
De fato, a doação de um “serviço espiritual”  tem como retribuição o reconhecimento  de quem o 
recebe. Este atesta sua eficácia e socializa a informação com os demais.  Desse modo, são 
construídas as narrativas dos sujeitos sempre a partir do outro. No templo do VDA em Campina 
Grande, os sujeitos são mais do que simples indivíduos, pois, , atrelado à eficácia dos serviços 
oferecidos e sendo estes diretamente vinculados às  trajetórias individuais, , são uma construção 
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social e simbólica. É devido a isso  que a criação de dívidas se faz importante, para se construir, 
faz-se necessária a abnegação, a entrega, entrega coletivamente eficaz, capaz de gerar teias de 
sociabilidades. Doa-se energia em troca de reconhecimento  prestígio, entrega-se para o outro 
para que este outro possa constituir o sujeito. 

 
O sagrado e a constituição de um estilo de vida: o caso do vale do amanhecer de campina 
grande 
 Nos estudos de sociologia e antropologia da religião, mostra-se clara a idéia de que o 
universo religioso é capaz de criar e recriar estilos de vida  constituindo, assim, um ethos 
particular a cada tipo de  vivencia e experiência com o sagrado.  
Weber, em sua obra mais conhecida, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (2005 
[1920]) demonstrou como uma ética religiosa é capaz de produzir efeitos sobre a vida 
“mundana” de seus seguidores. Para o autor, seu estudo não se interessava pelos ensinamentos 
religiosos per se, mas sim “na influência de tais sanções psicológicas, originadas nas crenças e 
práticas religiosas, que orientavam a conduta prática dos indivíduos e assim os mantinham” 
(WEBER, 2005, p. 78). 
 A maior parte dos estudos sobre New Age desconsidera esta possibilidade neste universo, 
apontando, sobretudo, para o que Leila Amaral (2000) chama de “comunidades sem essência”, 
onde o ideal de comunidade é vivenciado apenas naquele momento, no contato da 
experimentação do sagrado, logo se desfazendo os laços assim que termina a sessão terapêutica, 
xamânica ou de qualquer outra forma. Porém, como já alertamos anteriormente,  o universo New 
Age abarca  uma infinidade de possibilidades, sendo as “comunidades sem essência” apenas uma 
delas. Argumentamos, neste sentido, que neste universo há também a formação de novos estilos 
de vida, em especial no que tange às novas formas de lidar com o sagrado. 
 Siqueira (2003) afirma que “Os freqüentadores ou adeptos dos grupos místico-esotéricos 
e um público mais ou menos religioso, consumidor de práticas e de produtos não-convencionais 
ou alternativos, buscam um novo estilo de vida ou uma melhor qualidade de vida” (SIQUEIRA, 
2003, p. 108). Porém, como classificar este novo estilo de vida? Considerando os dados obtidos 
em nossa pesquisa, enfatizamos que esta formulação se direciona em prol de uma nova forma de 
lidar com o sagrado marcado pela autonomia, que frisamos, mais uma vez, não equivale a uma 
aleatoriedade na composição de práticas e crenças. 
 Na medida em que a religião e a religiosidade se deslocam para o domínio da 
subjetividade, como apontado por Bittencourt Filho (2003), torna-se mais viável as pretensões 
new agers de autonomia como ideal. Para Carozzi (1999) este movimento apresentaria as 
seguintes características: 
 

“[...] a absolutização da autonomia individual, a negação de toda 
influencia do entorno sobre o sujeito, leva à elaboração de explicações 
sobrenaturais – como a postulação de uma ‘nova era’ – para as inegáveis 
coincidências e semelhanças nas condutas e crenças daqueles que 
participam na ‘rede alternativa’ e a postulação de um interior não 
socializado, sábio, sadio e conectado energeticamente com o universo 
como motor das transformações individuais. (...) Neste sentido, podemos 
falar na Nova Era como a ala religiosa do macromovimento autonômico 
pós-sessentista” (CAROZZI, 1999, p. 186-187) 
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 Desse modo, entendemos que a forma New Age de lidar com o sagrado marca-se pela 
autonomia e individualidade características da modernidade, porém, esta não influenciaria da 
mesma forma a todos aqueles que  experimentam esta vivencia religiosa, o comportamento dos 
freqüentadores dista, em muitos pontos, daqueles dos adeptos, em especial quando consideramos 
movimentos iniciáticos como VDA. Nesta, a dinâmica instituída pela condição de freqüentador 
permite  maior liberdade na composição de cosmologias e de práticas, em relação aos adeptos, 
porém, estes últimos, são mais livres do que os  de outras religiões “tradicionais” já cristalizadas 
no campo religioso brasileiro, pois a liberdade de “ir e vir”, no VDA é maior, uma vez que é 
fortemente marcada por uma dinâmica de “destradicionalização” da sociedade brasileira.  
 Se aquela religião “herdada da família” traz consigo inúmeras implicações em termos de 
obrigatoriedade do adepto para com o grupo religioso, aquela a qual se adere posteriormente, é 
marcada pela liberdade de escolha, os vínculos assumidos possuem um caráter eminetemente 
pessoal. A escolha de permanecer ou não naquele credo, é do sujeito, diferentemente da situação 
anterior, a decisão de desvincular-se da religião de sua família não tem grandes implicações 
sociais, como no passado. O que não significa que não haja outras implicações, afinal, tornar-se 
adepto de uma expressão religiosa  implica a criação de novos vínculos sociais e afetivos, e se 
estes,  forem novamente desfeitos, certamente repercutirão no sujeito e no grupo. 
 No que tange aos freqüentadores, a liberdade é quase total no que diz respeito a sua 
composição religiosa. A esfera da subjetividade se sobrepõe em relação às demais, porém, 
sempre intermediada por uma totalidade simbólica, na qual articulam-se os conhecimentos e 
práticas adquiridas no DVA, a origem religiosa do sujeito, bem como as crenças, práticas e 
técnicas variadas anteriormente vivenciadas, de modo a compor um universo próprio. 
 Argumentamos que esta composição por parte de adeptos e dos freqüentadores, apesar de 
ocorrer de modos diversos, obedecem  a lógica imanente, presente no campo. É nas disputas 
travadas no campo que se constitui a visão legítima do mundo (BOURDIEU, 2006b), porém esta 
visão pode ser reproduzida ou contestada a partir da posição que os sujeitos ocupam nesse 
campo, ao possuírem menor quantia de capital simbólico, tendencialmente, buscam questionar 
esta visão com fins a impor uma nova, porém, estas “visões de mundo” são sempre visões 
parciais, pois é na posição ocupada pelos agentes nos diversos campos que encontraremos a 
chave para a aceitação ou questionamento destas visões. 
 Consoante Bourdieu, no campo religioso, a religião institucionaliza busca deslegitimar os 
movimentos emergentes, que se cristalizam normalmente na figura do profeta. Porém no 
universo New Age, a figura do profeta pode ser difusa e por vezes, de difícil identificação. No 
caso do VDA, Tia Neiva cumpre este papel, sendo a mesma a empreendedora individual da 
salvação, que ao formular uma nova expressão religiosa marcada por uma nova história cósmica 
e por novas profecias, entra em disputa no campo simbólico, buscando ofertar novos bens de 
salvação. 
 A postura do VDA no campo religioso é um tanto ambígua, pois quando pensado em 
relação à outras religiões institucinalizadas no campo religioso brasileiro, sua postura se 
assemelha àquela do profeta, cabendo um movimento de contestação e de oferta de novos bens 
espirituais de salvação. Na perspectiva dos adeptos, se mostra como uma religião 
institucionalizada, pois apesar da liberdade e por vezes da negação do termo religião, é 
recorrente a preferência por se auto-denominar como doutrina, embora sem grandes 
diferenciações.  Diríamos que em termos práticos, a estrutura organizativa e hierárquica do VDA 
aponta para uma vivência religiosa institucionalizada. Por fim, na perspectiva dos freqüentadores 
do templo de Campina Grande, a relação instaurada é símile àquela com o mago, limita-se à 
oferta de serviços espirituais. Esta última forma de relacionamento com o  Vale é a mais 
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diferenciada. Alguns freqüentadores comparecem apenas esporádicamente, outros com 
regularidade variável de dias ou semanas, podendo ocorrer, inclusive, a adesão  daqueles que 
buscam receber estes serviços espirituais, os quais, depois de devidamente preparados passam a 
também oferta-los. 
 É nesta dinâmica que o VDA busca constituir um novo estilo de vida para seus adeptos, 
fundamentado em práticas simbólicas e morais. Neste sentido, a ressocialização daqueles que se 
iniciam na doutrina se mostra fundamental, faz-se necessário que os preceitos sejam 
compreendidos e vivenciados para que o sujeito possa se  integrar como membro do movimento. 
 Argumentamos que a participação no VDA, mesmo no caso do freqüentador esporádico, 
implica uma modificação do habitus dos sujeitos. Estes são modificados, na medida em que há 
um deslocamento dos mesmos no campo religioso, ao aderirem a uma religião que ocupa uma 
posição contestatória, em relação às religiões cristãs. Se nas práticas religiosas anteriores destes 
da maioria destes indivíduos a religiosidade é vivenciada pela coletividade visando o próprio 
sujeito, no Vale, o fim é o ‘outro’ no sentido de que a dádiva em benefício do  outro é a condição 
sine qua non para atingir o aperfeiçoamento espiritual. Desse modo, entregar-se ao outro, doar-
se, abnegar-se torna-se parte essencial do processo de ressocialização do sujeito. 
 Quando indagados se notaram diferenças em seus comportamentos depois do ingresso no 
Vale, todos  foram unânimes respondendo positivamente. Sintetizamos na tabela abaixo as 
principais mudanças por eles relatadas. 
 

Mudanças Número de Adeptos Percentagem 
Sentiram-se mais generosos 9 45% 
Sentiram-se mais calmos 4 20% 
Largaram alguma forma de vício 3 15% 
Tornaram-se mais espiritualizados  2 10% 
Não conseguiu definir 1 5% 
Não respondeu 1 5% 
Total 20 100% 

  
 É interessante ressaltar que a generosidade foi apontada como principal mudança 
percebida pelos adeptos. Em nosso entender, isso se deve, principalmente, ao fato de que o foco 
do processo de ressocialização vivenciado no Vale é através da oferta de serviços espirituais a 
terceiros, centrado numa prática espiritual que tem com fim o bem do outro. Como discutimos 
anteriormente, esta prática ganha significabilidade num universo no qual a compreensão da 
realidade em termos espirituais e religiosos se dá a partir da perspectiva da totalidade.  
 Cruzando estes dados com aqueles referentes à origem religiosa dos adeptos, constatamos 
que a maioria 18 dos entrevistados que declararam sentirem-se mais generosos,  9 no total, são 
de origem religiosa católica 6 , espíritas 2 e   protestante 1. Entre aqueles que se declaram  mais 
calmos 3 eram católicos e 1 espírita.  Todos  que  os que  abandonaram  algum vício eram de 
origem religiosa católica. Entre os que afirmaram terem-se tornado mais espiritualizado 1 não 
possuía religião anterior e outro era católico. Aquele que não conseguiu definir, era 
originalmente espírita e  o que não respondeu era inicialmente católico. 
 Em decorrência do fato de que os adeptos de origem religiosa  católica constituírem a 
maioria,  estes figuram  em maior número em quase todas as caterigorias de mudança declaradas. 
Contudo, não deixa de chamar  atenção o fato destes estarem-se sentindo mais generosos após o 
ingresso na doutrina do VDA.   
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 Esse resultado não é apenas uma questão de quantidade, pois a tradição cristã,seja ela 
católica, espírita, ou protestante, é  recorrente, a idéia de que, auxiliando o outro  beneficiaremos 
ao todo e a nós próprios, seja através da caridade, centrada na esmola, ou em obras assistenciais 
como no catolicismo, no espiritismo e no protestantismo, ou,  na oferta de serviços espirituais 
como no VDA e no espiritismo. A diferença, é que o protestantismo é um credo marcado por 
uma forte centralidade no individuo baseado na idéia de salvação. Sendo esta, eminentemente 
pessoal, depende da aceitação do salvador e de uma vida ascética, inteiramente dedicada à causa 
em todos os sentidos.  
  
Considerações finais 
 O universo do sagrado é, por excelência, o universo da inventividade humana, no VDA 
este fato chega a seu ápice, pois reinventa-se o mágico, o sagrado, o mítico, originando um dos 
sistemas simbólicos mais complexos que já se teve notícias. 
 A circulação das dádivas mantem, cria, e recria os elos sociais, modela as identidades dos 
sujeitos, dando unidade às identidades fragmentas. A miríade de dádivas constituem os sujeitos 
no VDA enquanto tais. 
 Argumentamos que a experiência mística do VDA de Campina Grande se operacionaliza 
a partir da constituição de uma forma de vivenciar o sagrado, marcada pela capacidade de 
formulação de cosmologias próprias e sincréticas, operacinalizadas por um conjunto de técnicas 
que visam o desenvolvimento espiritual a partir da ação para o outro  - tendo este como fim  -, 
sendo as mesmas formuladas a partir de uma síntese entre elementos oriundos da religiosidade 
popular e de diversas práticas retiradas do seu contexto original e utilizadas performaticamente, 
como é recorrente no NA, todo esta dinâmica marcada por uma maior fluidez que permite àquele 
que vivencia esta forma de lidar com o sagrado maior liberdade na experiência mística.  
 A dádiva, encontra-se no âmago desta vivência religiosa, e é através da ressocialização 
dos adeptos, legitimada numa profecia específica, que o Vale produz um estilo de vida particular. 
 Partindo do modelo weberiano, teríamos que, as cinco grandes religiões mundiais deram 
origem à duas profecias. São elas, a  exemplar e a emissária, que podem ser caracterizadas do 
seguinte modo:  

 
“A primeira mostra o caminho pela vida exemplar, habitualmente por uma vida contemplativa e 
apático-extática. A segunda dirige suas exigências ao mundo em nome de um deus. 
Naturalmente, essas são exigências éticas; e têm, com freqüência, um caráter ascético 
predominante” (WEBER, 2002 [1915], p. 200) 
 

No universo cosmológico do Vale do Amanhecer, encontramos um tipo de profecia 
híbrida, uma vez que pode ser, em certo sentido, igualmente enquadrada como exemplar   bem 
como emissária ou (missionária).  
 Por um lado, a profecia do Vale é emissária, pois, centra-se na adoção de um modelo de 
vida a ser seguido, seja do Pai Seta Branca num plano espiritual ou da própria Tia Neiva num 
plano material e acredita que  emissários de Deus um dia retornarão à terra para resgatar os 
pecadores. Esta profecia, segundo Weber, exige uma prática no e para o mundo. Por outro lado,  
seria também exemplar, no sentido de que a responsabilidade por tudo o que acontece de bom e 
de ruim na vida de uma pessoa é responsabilidade do próprio sujeito. Desse modo, cada um, 
individualmente, deve assumir suas próprias dívidas e estas, serão expiadas através de um 
aperfeiçoamento interno e de práticas de interiorização. Entretanto, ambas as faces da profecia 
do Vale convergem em alguns pontos, seja no sentido do fim almejado, que é a preparação de 
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toda a humanidade para o terceiro milênio e posteriormente para a “volta” ao planeta “Capela”, 
seja no sentido de que tanto o comportamento exemplar quanto ético se direcionam para o outro 
como fim,  tendo a dádiva como fio condutor.  
 Weber ressalta, ainda, que “na profecia missionária, os devotos não se consideram como 
vasos do divino, mas antes como instrumentos de um deus” (Op. cit, p. 201). No Vale, ambas as 
atitudes  estão presentes, pois enquanto vasos do divino consideram-se portadores de energia, 
portanto, devem auxiliar os outros quando necessário, seja transmitindo energia, seja em seu 
processo de aperfeiçoamento individual. No Vale, os comportamentos exemplar e ético estão 
acoplados, e desse modo  constroem um novo estilo de vida para os adeptos. A “errância” 
apontada por Amaral (1999), dá lugar a uma busca espiritual centrada numa nova forma de 
vivenciar o sagrado, ao menos para aqueles que são adeptos, constitui um novo habitus para o 
sujeito, uma nova forma de percepção e de vivencia do sagrado que só se torna significativo a 
partir da miríade de dádivas acionadas entre os diversos agentes que dele participam. 
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Educação e comunicação: um compromisso coletivo  

 
Rosangela de Souza Santos 

(Mestranda em Educação - UFPB)  
 
 

O vínculo entre educação e comunicação fica claro na medida em que a aquela 
implica em relações e se dá através de linguagens e de formas comunicativas. Do mesmo modo, 
esta, que também é caracterizada como inter-relações entre as pessoas, uma troca de valores 
marcadamente educativos para o receptor. 

Educar e comunicar são ações inseparáveis, inerentes à humanização; como 
instrumentos, não têm um fim em si mesmo e podem ser exploradas tanto para a liberdade como 
para manipular pessoas.  

      Há um equívoco das pessoas quando pensam em comunicação e educação como dois 
campos distintos do conhecimento. Ambos lidam com a interação entre as pessoas. E quando se 
unem, fazem com que os limites entre informação e conhecimento diminuam. 

Sobre a comunicação na inter-relação com a educação:  
 

Parece-nos que a frase comunicação é um ato pedagógico e a 
educação é um ato comunicativo, sintetiza a complexidade e ao 
mesmo tempo as inter-relações entre comunicação e educação. 
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Essa cumplicidade entre os dois campos ultrapassa as instituições 
de ensino para penetrar no campo dos grandes meios de 
comunicação de massa, mas também a comunicação engendrada 
no contexto das práticas associativas e comunitárias. A escola já 
não é mais o espaço primordialmente potencializado para educar. 
Os meios de comunicação passam a compartilhar de tal poder, 
embora nem sempre o fazem no sentido em que vá de encontro ao 
bem estar comum. (Peruzzo, 2001, p. 24-41). 

 
      Através da relação entre educação e a comunicação, poderemos formar cidadãos 
comprometidos com a preservação, à conservação e a sustentabilidade do meio ambiente. Devem 
estar lado a lado nesta luta contra a destruição do planeta, garantindo assim, melhor qualidade de 
vida para nós e, principalmente, para as gerações futuras. 

Ainda de acordo com Peruzzo (2001, p.112 - 128):  
 

As relações entre educação e comunicação se explicitam, pois as pessoas envolvidas 
em tais processos desenvolvem o seu conhecimento e mudam o seu modo de ver e 
relacionar-se com a sociedade e com o próprio sistema dos meios de comunicação de 
massa. Apropriam-se das técnicas e dos instrumentos tecnológicos de comunicação, 
adquirem uma visão mais crítica, tanto pelas informações que recebem quanto pelo que 
aprendem através da vivência, da própria prática.   
 

A mídia comunitária, que está inserida na comunidade,  pode ser uma grande aliada no 
processo da educação ambiental. É necessário aproveitar o conhecimento, a informação e a 
influência que a mesma propicia a fim de propor trabalhos para reflexão, motivar a população 
que tem acesso a ela, a ter um olhar crítico e, conseqüentemente, uma ação mais eficaz da 
população alvo.  

O acesso à educação ambiental contribuirá diretamente para o desenvolvimento humano, 
promovendo maior bem-estar social, regional e local. Sem dúvida, o conhecimento é um meio 
indispensável para a elevação das condições de vida das pessoas.  

A sociedade contemporânea vem sendo marcada pelos meios de comunicação 
comunitária, onde eles, a cada dia, ganham espaço na vida das pessoas, seja em seu cotidiano e/ 
ou em suas relações sociais.  

No final do século XX, o binômio, meio ambiente e comunicação, adquiriu importância 
fundamental. Por um lado, pela amplitude dos problemas ecológicos, por outro lado, pelas 
possibilidades oferecidas pelas modernas tecnologias e da disponibilidade dos meios. Essa 
relação se dá no plano político, já que os problemas ecológicos afetam a todos devido à sua 
distribuição e alcance globais, ou seja, um fato local pode alcançar transcendência universal, pela 
sistemática da própria natureza. 

A maior tem sido crescente a preocupação acerca da preservação do meio ambiente e, 
como o avanço tecnológico tem feito parte da vida cotidiana, um grande desafio é tentar tilizar 
na educação ambiental, os meios de comunicação e mídias como práticas pedagógicas. 

Essa preocupação está expressamente prevista no § 1º, VI do artigo 225 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1999, como uma obrigação do Poder Público, in verbis: 

 
“art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
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§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...) 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.” 

 
 

É importante perceber neste artigo que, não só o Poder Público tem a responsabilidade de 
defender e preservar o meio ambiente, mas  toda a coletividade. Todavia, como promover a 
participação da coletividade? Como estimulá-la a fazer algo pelo meio ambiente? Que 
instrumentos utilizar para promover a educação ambiental? Como tornar a teoria numa práxis 
eficaz e real? 
O que é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino? Vale salientar que a 
orientação da lei é apropriada, pois a educação ambiental não pode e não deve se constituir num 
gueto isolado. Ela deve ser uma preocupação presente em todo o processo educativo, de forma 
transversal. Tanto a nível formal (desenvolvida na escola), informal (transmitida através das 
notícias dos jornais, rádio ou TV, de filmes ou vídeos, por um trabalho artístico, uma peça 
teatral, um livro, ou ainda por campanhas publicitárias, educativas ou fiscalizadoras) e não-
formal (direciona-se à comunidade e onde cabe uma grande diversidade de propostas, e que tem 
como objetivos a melhoria da qualidade de vida da comunidade e também o fortalecimento da 
cidadania). 

 Os objetivos fundamentais da educação ambiental foram definidos pelo artigo 5º da Lei 
n.º.795, de 27 de abril de 1999 da Constituição Brasileira e são os seguintes: 

 
“I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 
 II – a garantia de democratização das informações ambientais; 
III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; 
IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como uma valor inseparável do exercício da cidadania; 
V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, 
justiça social, responsabilidade sustentabilidade; 
VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 
VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 
fundamentos para o futuro da humanidade.” 
 

Como alcançar esses objetivos, se não forem utilizados instrumentos adequados? Quem 
pode ser o protagonista dessas ações para alcançá-los?  A meu ver, todos nós, poder público e a 
população devemos nos unir para alcançá-los.  

O incentivo à participação individual e coletiva deve surgir a partir do poder público que 
libera o funcionamento dos meios de comunicação, que controla, de certa forma, cada um deles.  

De que maneira podemos garantir a democratização das informações ambientais se não 
iniciarmos pela da comunicação comunitária? Faz-se necessário abrir espaços públicos de 
discussões tanto a respeito da educação ambiental quanto das rádios comunitárias, pois uma 
primeira só irá desencadear se a segunda tiver seu espaço garantido.  
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Baseado na lei, a cidadania deve ser fortalecida, mas através de quê? Como levar essas 
questões para uma população que tem uma noção muito superficial sobre a palavra cidadania.  

Na perspectiva de Marshall (1967, p. 63-64), a cidadania incorpora três tipos de direitos: 
os civis, os políticos e os sociais. O elemento civil é composto dos direitos necessários à 
liberdade individual: liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e o direito à justiça. Tais direitos estão sob a alçada do poder judiciário. Por 
elemento político da cidadania se deve entender o direito dos indivíduos de participar do 
exercício do poder, como membros de um organismo investido de autoridade política ou como 
eleitores de tais membros. As instituições correspondentes são o parlamento e os conselhos do 
governo local. O elemento social da cidadania se refere a tudo o que vai do direito a um mínimo 
de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar na herança social e levar a vida de 
um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 
ligadas com ele são os sistemas educacionais e de serviços sociais. 

Portanto, a cidadania inclui: a) direitos no campo da liberdade individual: liberdade, 
igualdade, locomoção e justiça; b) direitos de participação no exercício do poder político: 
participação política em todos os níveis: eleições, plebiscitos e órgãos de representação, tais 
como sindicatos, movimentos e associações; c) direitos sociais: direito e igualdade de usufruto 
de um modo de vida digno, através do acesso ao patrimônio social, ligado ao consumo, ao lazer, 
a condições e leis do trabalho, à moradia, à educação, à saúde, a aposentadoria dentre outros. 

Dentro dos direitos sociais está o da educação ambiental que ainda da não tem um lugar 
definido ou estável nas páginas da imprensa escrita, televisiva e radiofônica, ou pelo menos 
vemos muito pouco sobre esta temática. Então, uma alternativa viável é que precisam, com 
urgência, conquistar seu espaço nas mídias comunitárias, e para isso, é necessário que todos os 
profissionais, inclusive os de comunicação, estejam engajados nessa luta, assim como 
populações das comunidades que façam dos meios de comunicação porta-vozes de suas 
reivindicações, idéias e questionamentos.  

Quanto à incumbência imposta aos meios de “comunicação de massa”, no sentido de que 
devem colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas 
educativas sobre meio ambiente, deve ser dito que inúmeras emissoras de TV e rádio possuem 
programas de excelente nível especialmente voltados para os problemas ambientais, no entanto 
não há muito interesse por parte de quem investe na mídia. 

Segundo SOUZA (2005, p.99), “os meios de comunicação e as novas tecnologias 
produzem alfabetizações múltiplas, ou alfabetizações pós-modernas, estruturando a percepção 
das pessoas no sentido de que existe uma incapacidade para adotar um único ponto de vista da 
realidade”. 

As rádios comunitárias têm uma característica que lhe é muito peculiar: informar, 
multiplicar e envolver o público. Ela é altamente descentralizadora em termos de recepção e 
produção. Nela, o povo tem acesso rápido e, sobretudo, quando se trata de mídia comunitária, 
possui uma abertura muito maior para trabalhar questões ambientais. 

As rádios convencionais não demonstram tanto interesse pelas questões ambientais, a não 
ser quando se trata de um desastre ecológico de ampla proporção. Algumas conseguem manter 
tímidas chamadas sobre o meio ambiente. Além disso, poucas tratam dessa questão de forma 
educativa, limitam-se apenas a noticiários e informes não pontuais.   
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Com a instalação de rádios comunitárias em âmbito local, muitas pessoas socialmente 
impossibilitadas de freqüentar alguma escola onde possam aprender com o professor, poderão se 
beneficiar e lutar pela questão ambiental, de maneira ativa e consciente, e até mesmo 
participarem os programas de combate ou de conservação do meio ambiente.  

A radiodifusão comunitária é uma forma ágil de educação, podendo atender a um número 
maior de pessoas e com uma relação custo/beneficio favorável, de acesso a todas as pessoas, 
independente do nível de escolaridade. 
A rádio comunitária é um serviço de radiodifusão sem fins lucrativos, gerido pela comunidade 
ou com a participação desta. Seu propósito é responder às necessidades da comunidade, servir e 
contribuir para o seu desenvolvimento, agir de forma progressista e promovendo a mudança 
social, bem como a democratização da comunicação através da participação da comunidade.  
A missão principal de uma rádio comunitária contribuir para o desenvolvimento sócio-
econômico e cultural da comunidade, promovendo a cultura de paz, a democracia, os direitos 
humanos, a equidade e o empoderamento da comunidade onde está inserida. Ela, efetivamente, 
deve estar na comunidade, servir a comunidade e ser da comunidade.  
Deve prestar serviços de radiodifusão sem fins lucrativos e ter como finalidade  a contribuição 
para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Como também facilitar aos membros da 
comunidade o acesso à informação, educação e divertimento.  

Podemos assim defini-la como o meio pelo qual as comunidades participam  planejando, 
produzindo e sendo protagonistas das suas histórias, de suas lutas e conquistas. 
Nos últimos dez anos tem-se verificado um grande crescimento do número das rádios 
comunitárias no Brasil. De acordo com dados do Ministério das Comunicações, cerca de 2266 
rádios comunitárias receberam a licença definitiva. 

A principal missão da rádio comunitária é promover o diálogo e o debate sobre temas de 
interesse das comunidades detentoras desses meios. Isto justifica ser esta um poderoso 
instrumento na passagem da democracia representativa para a democracia participativa tanto 
local como regional.  
No Brasil, apesar das dificuldades que encontram para conseguir as concessões, as rádios 
comunitárias têm conquistado seu espaço e, quando são instaladas numa localidade, aumentam a 
capacidade da comunidade de fazer conhecer as suas aspirações, necessidades e problemas pelas 
autoridades e pela sociedade em geral. Também têm transmitido informações da e para a 
comunidade, em matéria da educação para a democracia e cidadania, educação para a saúde 
pública, troca de experiências, bem como informam a população sobre que instituição deve se 
dirigir para obter determinados serviços. Portanto, pode, sem nenhuma dúvida, ser um poderoso 
instrumento para fortalecer e motivar as pessoas a valorizarem a educação ambiental.  
  Considerando serem as rádios comunitárias instrumentos importantes para a promoção do 
desenvolvimento sustentável local, considera-se ser importante aprofundar os mecanismos de 
envolvimento das comunidades na promoção, implementação e consolidação desses meios 
enquanto instrumentos de resgate e valorização dos saberes tradicionais; de ampliação das vozes 
das populações locais; de afirmação da cidadania e  justiça social; de democratização dos 
processos de desenvolvimento social, econômico e  cultural; bem como da necessidade de 
potenciar a participação comunitária no planejamento e gestão de programas que visam tornar as 
rádios comunitárias “sustentáveis” ou até mesmo “auto-sustentáveis”. Isto significa que todo o 
programa de desenvolvimento local deve ter em conta a ação comunicativa veiculada pela rádio 
comunitária, comunicação no sentido educativo, mobilizando as populações serviços voluntários 
e cooperativos em prol da sustentabilidade da própria rádio. 
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Partindo destes pressupostos, podemos afirmar que as rádios comunitárias têm como 
principal objetivo realizar aquilo que as rádios comerciais não se propõem a fazer: exercer a 
comunicação livre, verdadeiramente democrática, de modo a oportunizar a difusão de idéias, de 
cultura, de promover a integração e o convívio social e ainda, servir ao interesse e 
desenvolvimento da própria comunidade. 
O compromisso com a comunidade é o grande diferencial deste tipo de radiodifusão. O que nela 
for dito será sempre reflexo da voz de sua gente. Nesse sentido, ela destina-se a promover o 
desenvolvimento social, cultural e econômico da comunidade, de modo a traduzir-se num espaço 
de inclusão social e de democratização da comunicação.  
 

As rádios comunitárias atendem a um determinado segmento social, no caso as 
comunidades – estas não raro marginalizadas em relação à economia dominante – que 
encontraram neste tipo de radiodifusão a possibilidade de exercerem sua plena cidadania, sua 
liberdade de expressão e informação e de se desenvolverem econômica e culturalmente. 

No âmbito social, como um dos mais evidentes benefícios propiciados pelas rádios 
comunitárias, podemos referir a prestação de serviços de utilidade pública, como a divulgação de 
campanhas sociais de vacinação infantil, contra a dengue e a febre amarela, de prevenção de 
DST-AIDS, de combate à desidratação infantil e de eliminação de todas as formas de 
preconceitos e, por que não trabalhar uma das questões que está em evidência em todo o mundo 
– a questão ambiental? 
Podemos citar ainda o freqüente uso da radiodifusão comunitária na busca de soluções a 
problemas recorrentes nos bairros mais pobres das cidades, como a falta de água ou de luz. 
Através de seus microfones, as comunidades mobilizam-se no sentido de pensar  conjuntamente 
formas de viabilizar a superação de seus problemas. 

 Verifica-se, então, o quanto às rádios comunitárias representam um importante 
instrumento na efetivação dos direitos humanos fundamentais, em especial os de segunda 
dimensão, qual sejam, os direitos econômicos, sociais e culturais. 
As rádios comunitárias hoje são uma realidade em algumas cidades brasileiras. Na capital 
paraibana, por exemplo, é lamentável que até agora só uma emissora tenha concessão definitiva. 

Sobre o trabalho delas frente ao monopólio das comunicações, Paulo Fernando refere: 
 

É fácil perceber porque as oligarquias dominantes não querem o livre funcionamento 
das rádios comunitárias. Interessa-lhes sobremaneira, para se perpetuarem no poder, 
que o povo continue na ignorância e na dispersão. Como o conhecimento liberta e a 
ignorância escraviza, a opção que remanesce para as lideranças minoritárias e 
oligárquicas, amantes do regime monárquico de distribuição do poder político (na base 
do favor) e da diferenciação das pessoas perante a lei, constitui-se numa única 
admissível variável: trilhar as veredas da desigualdade e, aguerridamente, não permitir 
distúrbio na manutenção do poder, utilizando-se para tal objetivo, o domínio da 
informação. 
 

É necessário também ressaltar que a radiodifusão comunitária pode ser vista como um 
enorme potencial de democratização, na medida em que, irradiando a verdade dos 
acontecimentos, a verdade da política local, e mesmo do âmbito nacional, começam-se a quebrar 
as barreiras que submetem o povo ao domínio de poderosa elite econômica e política, libertando 
o povo de vez por todas e dando a eles o direito à verdadeira informação, o direito de expressão 
tão consagrado pela nossa constituição federal, como bem se diz:  
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Na verdade, as rádios comunitárias, todos sabem, romperão, definitivamente, esse 
vínculo de espúrio e levarão ao povo, independentemente, de cor partidária, sua 
imparcial visão dos acontecimentos públicos, permitindo-lhe, pela primeira vez na 
história, desfrutar do livre acesso à informação em suas variadas versões, de modo a, 
mediante um juízo mais seguro, extrair a verdadeira, não deturpada por atos 
divisionários e ilusórios. Isso naturalmente acontecerá pelo permanente cotejo da 
informação divulgada com a versão fornecida pelos outros veículos de comunicação. 
(SILVEIRA, 2001, p. 259) 

 
Nas programações promovidas pelas rádios comunitárias podem ser divulgados diversos 

assuntos que não são muito conhecidos por parte da comunidade, um deles não pode ser 
esquecido, pois é essencial, a questão da Agenda 21. 

  
Para entendermos o que é a AGENDA 21 precisamos falar de suas principais 
dimensões, que são cinco. Em primeiro lugar, é o principal documento da Rio 92 
(Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano), 
que foi a mais importante conferência organizada pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) em todos os tempos. Este documento foi assinado por 170 países, inclusive o 
Brasil, anfitrião da conferência. Em segundo lugar, é a proposta mais consistente que 
existe de como alcançar a sustentabilidade social, isto é, de como podemos continuar 
desenvolvendo nossos países e nossas comunidades sem destruir o meio ambiente e 
com maior justiça social.  
 

Poucas pessoas sabem definir o que é a Agenda 21, como aplicá-la em seu bairro, sua 
rua e sua casa. Como a população pode encaminhar projetos para serem incorporados à agenda 
21 local? Quem são as "autoridades locais" encarregadas de elaborá-la ? como cada pessoa pode 
contribuir com a Agenda 21? Tudo isso e muito mais pode ser divulgado na rádio comunitária, 
de forma prática, com uma linguagem muito mais acessível e contextualizada, pois é feita a 
partir do conhecimento de cada morador da comunidade. Estes, por sua vez, poderão fazer um 
levantamento das necessidades existentes dentro da sua localidade e, então, trarão propostas, 
elaboradas em conjunto com outros, para melhorias de seu meio. 
 
Conclusão  
As rádios comunitárias representam um importante instrumento de emancipação popular e 
transformação social. Um meio imprescindível para o processo de democratização dos meios de 
comunicação do país e para a efetivação dos direitos humanos fundamentais, em especial os 
direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais. 

Entendendo que as rádios comunitárias desempenham um papel educador, informador e 
politizador, garantindo a democratização da palavra, a prevalência dos direitos humanos e a 
efetivação da cidadania e da dignidade humana, qualquer óbice ao seu funcionamento, revela não 
apenas os interesses das classes dominantes em continuar agindo para que o povo não pense, não 
questione e não se mobilize. 

As comunidades que possuem rádios comunitárias instaladas terão acesso a essas 
informações de forma mais clara, com diferentes tipos de programações.  

A educação ambiental, através das rádios comunitárias, terá um significado muito mais 
libertador do que opressor. As experiências vividas pelos moradores serão consideradas e, alem 
disso, haverá sempre abertura para diálogos, entre todas as pessoas envolvidas no processo 
educativo.  
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            Concordamos com o pensamento freireano quando defende a idéia no processo 
educativo.  

Educar é construir, é libertar o homem do determinismo, passando 
a reconhecer o papel da História e onde a questão da identidade 
cultural, tanto em sua dimensão individual, como em relação à 
classe dos educadores, é essencial à prática pedagógica proposta. 
Sem respeitar essa identidade, sem autonomia, sem levar em conta 
as experiências vividas pelos educandos antes de chegar à escola, 
o processo será inoperante, somente meras palavras despidas de 
significação real. A educação é ideológica, mas dialogante, pois só 
assim pode se estabelecer a verdadeira comunicação da 
aprendizagem entre seres (Freire, 1985, p. 52). 

 

Educar através do rádio não é uma prática nova, mas possui uma história de sucesso, 
alfabetizando jovens e adultos, sobretudo, na América Latina. 

Segundo Machado e Scocuglia (2006, p.161), a prática da educação à distância e, 
particularmente, da radioeducação tem, na América latina, uns dos seus maiores 
empreendimentos, especialmente após a Segunda Guerra mundial.  

Essa prática se espalhou por todo o Brasil e, “em 1961 nasceu o Movimento de 
Educação de base (MEB), numa aliança com a Confederação nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e o governo federal no período de Jânio Quadros”. (Scocuglia, 2006, p.161) 

Vale ressaltar que a educação radiofônica no Nordeste desenvolveu-se por anos com os 
trabalhos do Ministério da Educação (MEC) e do Movimento de Educação de Base (MEB) e 
que desenvolveram inúmeros projetos de ensino à distância usando o rádio como instrumento de 
educação popular e com programas de instrução. 

Para que a rádio comunitária seja, de fato, um veículo de informação da e para a 
comunidade, é necessário que tenha autonomia, que expresse a pluralidade de opiniões da 
comunidade, que pertença a várias entidades / associações da comunidade, que seja administrada 
pela comunidade e que não tenha fins lucrativos. E que haja interesse da sociedade como um 
todo em lutar para que, não só a questão da educação ambiental, mas de todas as questões que 
afetam direta e indiretamente a população nos dias atuais, como também as gerações futuras. 

As rádios comunitárias são importantes nas sociedades em que se localizam, já que 
através delas as comunidades podem ter a sua própria voz. Graças ao seu custo reduzido, 
facilidade de operacionalidade e utilização da língua local, potencializam a partilha de 
informação e conhecimentos na própria comunidade. Além de informar, as rádios comunitárias 
educam, entretêm e empoderam a comunidade. E a tornam mais capazes para influenciar e gerar 
formadores de opiniões. 

Essas emissoras podem ter um papel central na educação ambiental, envolvendo as 
próprias comunidades. A participação pode ser praticada através do rádio, isto é, baseada em 
opiniões expressas pelos ouvintes, o governo local poderá conhecer, a qualquer momento, o que 
a população pensa a respeito do meio ambiente. Assim, a rádio pode ser encarada como uma 
forma de supervisionar as áreas de conservação e as localidades que precisam de preservação.  
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Finalmente, para que a educação ambiental tenha êxito nas rádios comunitárias a 
população alvo desta precisa estar atenta a algumas questões: a) é preciso que se estabeleçam 
parcerias entre todas as esferas da sociedade – poder público e sociedade civil; b) uma ação 
contínua e com o apoio de profissionais da área, capacitando pessoas para realizarem campanhas 
educativas nas rádios. 

Num país com elevado grau de analfabetismo como o Brasil, as rádios comunitárias 
teriam um importante papel, não determinando, mas influenciando na formação do senso crítico, 
estimulando a reflexão.  

O exercício da cidadania através da participação da comunidade na rádio comunitária é 
hoje extremamente prejudicado pela instrumentalização comercial e política progressiva 
existente na maioria das emissoras assim denominadas. 

As rádios comunitárias podem-se converter num poderoso instrumento da educação não 
formal como caminho para o exercício de uma cidadania consciente, reafirmando práticas 
culturais coletivas responsáveis pela consolidação de uma identidade cultural determinada. Esse 
sentido “positivo”, “afirmativo”, através do qual a rádio é instituída pela comunidade dá bem a 
dimensão do processo de construção coletiva e de gestão compartilhada da autêntica rádio 
comunitária. 

A utilização da comunicação comunitária em prol dos interesses coletivos, com o 
engajamento da comunidade, onde as pessoas percebem a rádio como sendo um produto da 
construção coletiva, amplia o grau de consciência política e social, permitindo o efetivo exercício 
da cidadania através da participação popular ativa bem como facilita a sensibilização das pessoas 
com relação à educação ambiental no meio comunitário, conseqüentemente, nas populações que 
têm menos acesso a essa educação.  

Ao invés de fundir as manifestações culturais, apagando as diferenças e ressaltando só os 
pontos comuns, as rádios comunitárias autênticas e verdadeiramente comprometidas com as 
causas coletivas, através de sua programação, procuram evidenciar a pluralidade de 
manifestações culturais de grupos e indivíduos na projeção de uma segmentação que é sempre 
resultado da ampla participação popular. Se a mídia convencional, muitas vezes, induz 
comportamentos passivos, a rádio autenticamente comunitária, com sua proposta de produção 
coletiva da programação e de gestão compartilhada e representação da pluralidade e da 
diversidade culturais, abre-se receptiva às diferenças e incentiva o exercício da cidadania e da 
participação social. Além disso, a prática da cidadania através dos processos participativos 
comunitários não transfere para a mídia o papel de cobrar das autoridades competentes a 
resolução dos problemas comunitários. A mídia e a comunidade fundem-se numa só estrutura, a 
rádio comunitária, que se confronta, abertamente, com os poderes constituídos, exigindo o 
atendimento de suas reivindicações e o respeito aos direitos coletivos essenciais. Essa vivência 
cidadã através da participação coletiva na construção de uma mídia própria, além de fortalecer os 
laços de solidariedade na comunidade, combate as práticas de mistificação de comunicadores, 
transformados em “delegados do ouvinte”, contribuindo para reduzir a influência dos grandes 
conglomerados de Comunicação. 

O exercício da cidadania passa, necessariamente, no momento atual, pela vivência de 
experiências coletivas participativas onde a noção de conjunto, de coletividade, do existir 
cultural, como elemento essencial na construção da identidade social, forja-se no cotidiano, pelo 
lento reaprendizado do existir coletivo. Mais do que assegurar o exercício da cidadania, a 
vivência comunitária adquirida através da existência da rádio comunitária alimentada pelo 
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próprio grupo social, promove uma reassociação e uma redefinição dos grupos sociais 
fragmentados, dispersos e jogados na angústia da luta pela sobrevivência individual a qualquer 
custo, nos grandes centros. 

Há muito o que fazer, resistir, continuar lutando, para impedir a destruição da noção de 
coletivo, a dissolução da identidade cultural em tempos de globalização, homogeneização e 
desterritorialização de mentes e corações. Há muito que defender a questão ambiental, da 
preservação do meio para as futuras gerações. Dentro desse quadro, a existência, a luta pela 
defesa, a consolidação das rádios autenticamente comunitárias é, sem dúvida, um passo 
significativo nessa direção. Sobretudo a luta como a luta pelas questões ambientais deve ser 
priorizada pelo coletivo e uma bandeira levantada por todas as pessoas que lidam com a 
comunicação comunitária. 
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Meio Ambiente na perspectiva da produção: algum envolvimento ou mero 
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Maristela Oliveira de Andrade689 

 
1. Da conflitante relação entre empresas e meio ambiente. 

Com o fito de se vislumbrar quais foram as bases que formaram a atual situação e possibilitar 
uma reflexão a cerca dos meios que poderão realmente viabilizar uma transformação real 
consideramos aspectos históricos culturais que formulam os paradigmas norteadores da 
produção. 

O espírito desenvolvimentista da década de 1950 enraizou-se no Brasil e as décadas de 1960 e 
de 1970 apresentaram um país com prioridade na industrialização. Desta forma, têm-se 
documentos que, baseados na premissa de que o principal impacto era a pobreza, estimulando, e 
muito, a geração de poluentes e o depauperamento dos recursos naturais. Nesse período, os 
governos brasileiros tiveram pouquíssima preocupação com o meio. (SANTOS, 2004). 

Entretanto, ainda entre os anos 60 e começo dos anos 70 iniciou-se o processo de 
conscientização ambiental. Neste período foi publicada a obra de Rachel Carson, “Primavera 
Silenciosa”, bem como, o relatório “Limites do Crescimento”, e o “Manifesto pela 
Sobrevivência”, todos com a característica de despertar um estado de alerta quanto às graves 
conseqüências do comportamento humano sobre o entorno. (SMITH, 1998;  LUZ et.al., 2006; 
HERCULANO, 2006) 

A importância destes documentos resulta do modo como reformaram o programa ambiental, 
fundamentando a crítica ecológica nos problemas da industrialização e nos valores da sociedade 
moderna. Isso permitiu realçar a forma como a política convencional quer de esquerda, quer de 
direita, se baseava no materialismo, no crescimento econômico em benefício próprio e na visão 
instrumental das coisas naturais. (SMITH, 1998) 

Ainda neste período foi realizada a primeira conferência das Nações Unidas relacionada ao 
tema ambiental (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, junho de 1972), 
ainda que houvesse posicionamentos discrepantes dos países subdesenvolvidos que defendiam 
seu desenvolvimento a qualquer custo, a mesma foi historicamente um marco para dimensionar a 
nova postura. (MOURA, 1998; BARBIERI, 2007) 

O geógrafo brasileiro Wagner Ribeiro (2003) relata que o principal debate desta convenção 
envolveu os desenvolvimentistas, países que desejavam o padrão de desenvolvimento dos países 
ricos, e os zeristas, países ricos que tentaram impor o congelamento da atividade econômica aos 
países pobres. A posição desenvolvimentista saiu vitoriosa e os países pobres passaram a receber 
investimentos diretos em seu território, em especial para processarem etapas poluidoras do 
processo industrial, gerando aquilo que ficou conhecido como divisão internacional dos riscos 
técnicos do trabalho. 

Entretanto, uma das contribuições da Estocolmo 72 foi colocar em pauta a relação entre meio 
ambiente e formas de desenvolvimento, de modo que, desde então não é mais possível falar 
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seriamente em desenvolvimento sem considerar o meio ambiente e vice-versa. (BARBIERI, 
2007) 

No que se referia especificamente aos problemas de degradação ambiental, os representantes 
empresariais argumentavam que os custos adicionais para as empresas, resultantes dos gastos em 
controle de poluição, comprometeriam a lucratividade, a competitividade e a oferta de empregos, 
gerando, portanto, prejuízos às partes interessadas como trabalhadores, acionistas e 
consumidores. Nesse contexto, a estratégia das empresas era, segundo o jargão econômico, 
externalizar os custos ambientais, ou seja, transferi-los para a sociedade, poupando o verdadeiro 
causador de arcar com qualquer ônus para reverter o problema. (DEMAJOROVIC, 2003)  

A década de 80 foi marcada pelo surgimento em grande parte dos países de leis 
regulamentando a atividade industrial em relação à poluição. Ao mesmo tempo em que a 
mobilização em torno da questão ambiental multiplicava os debates sobre esta temática em 
diversos países, o setor público, por meio de suas agências ambientais, aprimorava a regulação 
ambiental, fazendo com que os danos e ameaças ao meio ambiente se tornassem um custo direto 
para os negócios. (MOURA, 1998; DEMAJOROVIC, 2003) 

Conforme Unger (2000) uma das grandes riquezas de toda a reflexão havida no pós-70 foi 
exatamente suscitar questões éticas. O movimento ecológico é um movimento que emerge deste 
questionamento, um movimento que emerge de experiências revolucionárias, menos no que elas 
tiveram de vitorioso, do que no que elas não conseguiram realizar.  

No Brasil, a nova ordem que se estabeleceu gerou a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 
6.938, de 31 de agosto de 1981) que apresentou indiscutíveis avanços sendo, segundo Santos 
(2004), uma “carta de intenções” em relação à conservação do meio.  

Ribeiro (2003) cita a grande mobilização que culminou com o movimento pela Constituinte e, 
em 1988, na luta pela inclusão de temas ambientais na Constituição Federal, o que acabou 
ocorrendo. 

Além disso, com a retomada das liberdades democráticas se começou a abrir espaço para as 
comunidades expressarem suas reivindicações em favor da defesa do meio ambiente.  Nesse 
período, difundiu-se na sociedade e no governo a consciência de que as questões ambientais 
deviam ser tratadas em conjunto com as populações afetadas. (MILARÉ, 2007) 

Nesta época o discurso empresarial que enaltecia o papel exclusivo das empresas como 
fomentadores da riqueza encontraria cada vez menos respaldo na sociedade. Além disso, a 
exposição na mídia de tragédias ambientais provocadas por grandes empresas colocava o setor 
industrial como alvo prioritário dos protestos de grupos ambientalistas. (DEMAJOROVIC, 
2003) 

Para Demajorovic (2003) nesse contexto, a variável socioambiental representa um novo 
condicionante interno ao processo decisório empresarial e não mais um fator exógeno e 
antagônico. Observa-se que, diante das transformações da economia mundial, cuja globalização 
alterou profundamente as características da demanda, o desempenho socioambiental passou a 
integrar as exigências de qualidade nos bens e serviços. Logo, as empresas bem sucedidas serão 
aquelas que conseguirem superar os desafios advindos da incorporação da variável ambiental e 
social em suas estratégias de longo prazo e que possam aproveitar as oportunidades que estão 
surgindo. 
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Na década de 90, houve grande evolução da consciência ambiental, o termo “qualidade de 
vida” passou a fazer parte do cotidiano das pessoas e as empresas passaram a se preocupar com a 
racionalização do uso de energia e de matéria prima além de maior empenho e estímulos à 
reciclagem e reutilização (MOURA, 1998). 

A ênfase na mentalidade voltada para o consumo provocava conseqüências graves, tais como 
poluição, desigualdade social, aumento da criminalidade e insatisfações da sociedade. Ganha 
destaque a idéia de não haver um modelo único de desenvolvimento, sendo o melhor aquele que 
a própria sociedade decide, com satisfação de suas necessidades segundo suas condições e sua 
representatividade social (SANTOS, 2004; BARBIERI, 2007). 

Realizou-se a segunda conferência ambiental (Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, junho 1992), fruto das experiências já vivenciadas num período 
de 20 anos, onde se testemunharam os graves e emblemáticos acidentes ambientais. 

Naquela reunião internacional percebeu-se que a pobreza, uma das fontes da degradação 
ambiental, deve ser combatida, pois muitas vezes a população de baixa renda, em especial nas 
grandes cidades de países pobres, é obrigada a viver em áreas de risco ou em áreas naturais 
protegidas. Nessa reunião também se verificou que o consumo exagerado promovido em países 
de renda elevada gera muitos impactos ambientais (RIBEIRO, 2003). 

As discussões da convenção culminaram com a elaboração da Agenda 21, Convenção do 
Clima, da Biodiversidade, a Declaração do Rio para Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
Declaração de Princípios para Florestas e o fomento do “desenvolvimento sustentável”, que 
segundo as palavras de Santos (2004) foi a consolidação política e técnica desta expressão. 

Foi nesta conferência que passou a ser mais bem compreendida a mútua dependência entre o 
desenvolvimento e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a conservação dos 
recursos para as gerações futuras e a necessidade do desenvolvimento de tecnologias limpas e 
combate à pobreza, causa e conseqüência de graves problemas ambientais (MOURA, 1998). 

Nesta perspectiva surgiram certificações de padrões de qualidade e posteriormente a de padrões 
ambientais internacionais, sendo a primeira a BS 7750690, em 1992, seguida pela ISO série 
14.000, que teve sua primeira edição em 1994691 (FREIRE, 2000; D’ISEP, 2004; BISPO e 
CAZARINI, 2006, BARBIERI, 2007). 

Nesta fase a estratégia mais comum adotada pelas empresas que incorporam a gestão 
ambiental continuou a ser o investimento em tecnologias para controle de poluição. Não há 
dúvida de que essa alternativa resultou em ganhos para a qualidade ambiental em vários setores 
industriais. Diversos estudos, publicados em revistas especializadas, mostram como um número 
significativo de empresas tem reduzido a emissão de poluentes perigosos e melhorado seu 
tratamento secundário em decorrência da modernização tecnológica e da racionalização dos 
processos produtivos (DEMAJOROVIC, 2003). 

Embora, de um lado, essa alternativa seja eficaz para fazer com que muitas organizações 
operem dentro de padrões estabelecidos pela legislação e, portanto, evitem problemas futuros 
com os órgãos ambientais, de outro, acentua uma característica marcante das organizações 

                                            
690 Britsh Standard 7750, norma britânica de caráter voluntário publicada pelo Instituto de Normas Britânicas 

com a finalidade de sistematizar princípios de gestão ambiental hoje não mais vigente. 
691 Em março/92 foi feita a publicação oficial, corrigidas as imperfeições a norma foi reemitida em 1994. 

(Moura, 1998). 
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empresariais em relação ao controle de qualidade ambiental: suas preocupações sociais e 
ambientais correm sempre atrás do avanço dos processos de produção, responsáveis pelos danos 
ecológicos. Isto fica evidente ao se considerar a opção da maioria das empresas em atuar no final 
do processo produtivo e não em seu início. Se as matérias-primas, tecnologias e produtos podem 
ser considerados elementos cruciais do processo de tomada de decisão das empresas, o mesmo 
não é válido para a variável ambiental (MOURA, 1998).   

Neste ponto vale refletir o surgimento, em 1998, da Lei de Crimes Ambientais (Lei no. 
9.605/98) que contemplou o meio ambiente com novos instrumentos de proteção legal. Ressalte-
se que quanto mais se aprimoram os padrões de qualidade ambiental resultantes da maior pressão 
dos governos e cidadãos, maiores são os custos para as empresas em investimentos no controle 
da poluição e segurança nos processos (DEMAJOROVIC, 2003). 

Segundo Abreu et.al. (2004), nas últimas décadas, as empresas têm assistido a transformações 
muito amplas em seu ambiente competitivo, calcadas na valorização das preocupações de caráter 
ambiental e social, além das econômicas. As empresas estão, portanto, sujeitas às mudanças nos 
valores e ideologias da sociedade e às pressões do ambiente externo à organização, que acabam 
por influenciar seu desempenho no mercado. 

Entretanto, é válido observar que embora a questão ambiental haja se expandido a mesma 
parece ter se esvaziado do seu caráter transformador embora os objetivos do discurso continuem 
a diferir de acordo com o interlocutor social que o reverbera. 

A consciência ecológica e a responsabilidade socioambiental, infelizmente, estão bem longe 
de alcançar o estágio mínimo ideal. No caso de muitos empreendimentos, uma vez obtida a 
licença de operação, é comum verificar-se que as empresas limitam-se ao estritamente necessário 
sob o ponto de vista de exigências legais, exigências estas nem sempre cumpridas e, também, 
nem sempre suficientes para a salvaguarda da qualidade ambiental. Por outro lado, a legislação 
sem o necessário complemento das exigências éticas é um instrumento prejudicado. (MILARÉ, 
2007) 

Assim, ainda observa-se a reatividade e o mero cumprimento da legislação no que concerne à 
postura ambiental, em detrimento dos recursos naturais e de uma prática sustentável de 
desenvolvimento. Sendo, entretanto, uma postura que tende a modificar-se. 

Rattner (2005) justifica que os porta-vozes do mercado ou as empresas insistem em afirmar 
que as condições econômicas e sociais precárias seriam inevitáveis para manter a lucratividade 
dos negócios, apesar de danos ao meio ambiente e às populações carentes e indefesas. 

Entretanto para Lima-e-Silva et al (2002) a relação dos seres humanos - ambiente, sem dúvida 
profundamente preocupante e central, não é feita somente de desastres. Há atividades produtivas 
de impactos relativamente positivos, sendo, entre outros citados, a gestão responsável do 
problema ambiental dentro das empresas. 
O objetivo final é evitar o esgotamento dos estoques naturais, mitigar a geração de rejeitos pelas 
empresas, e assim responder as necessidades de sustentabilidade do desenvolvimento. (Lima-e-
Silva et al, 2002). 

Os riscos socioambientais inerentes ao desenvolvimento industrial ou mesmo sua 
incalculabilidade continuam a realimentar um processo autocrítico dentro da sociedade, 
sustentando a preocupação socioambientalista. (DEMAJOROVIC, 2003) 

Paralelamente, as instituições governamentais e não-governamentais, a mídia, a sociedade civil e 
as instituições financeiras têm exposto os problemas ambientais da atividade produtiva e forçado 
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as organizações a adotarem sistemas de gestão e controle da variável ambiental. Esses 
investimentos na área ambiental, antes simplesmente considerados como necessários, hoje 
devem ser vistos como estratégicos à atuação das empresas, gerando benefícios sociais, 
ecológicos e econômicos. (ABREU et.al., 2004) 

A regulamentação ambiental é um dos principais fatores que induzem as empresas a adotar 
uma postura menos agressiva ao meio ambiente. A preservação do meio ambiente não é objetivo 
principal da empresa, sendo necessária alguma pressão para que mude seu comportamento em 
relação ao meio ambiente. (LUSTOSA, 2003) 

Vale salientar, entretanto, que a evolução das normas ambientais que teve por fatores 
determinantes as pressões sociais (ocorrência de acidentes de grande impacto), pressões políticas 
(realização de convenções internacionais e tratados) e pressões econômicas (diferencial no 
mercado, formação da cidadania ambiental) refletiram-se dentro das empresas em seu 
comportamento ambiental. 

Mas não é só do lado governamental que surgem motivos para a inclusão das preocupações 
ambientais nas empresas. Muitas empresas que atuam no mercado exterior, ou que pretendem 
atuar, estão cada vez mais atentas às questões ambientais, pois estas são usadas freqüentemente 
como barreiras técnicas ao comércio internacional. 

Vários autores apontam que a pressão dos consumidores, as demandas de clientes e da 
sociedade relacionadas aos cuidados com o meio ambiente têm feito com que as organizações 
industriais direcionem esforços para adequar seus processos no sentido de diminuir ou eliminar 
impactos ambientais negativos (FREIRE, 2000; LA ROVERE, 2001; GAVRONSKI, 2003; 
ÁVILA e PAIVA, 2006). 

Além disso, o entendimento da preocupação ambiental como custo adicional para a empresa e 
o consumidor é um dos paradigmas empresariais mais arraigados, que dificulta o envolvimento 
mais ativo das empresas na solução desses problemas (BARBIERI, 2007). 

Na medida em que a preservação do meio ambiente tornou-se um fator de diferenciação para 
as empresas, caracterizando-se como uma oportunidade de negócios, surgiu a possibilidade de 
incluir preocupações ambientais em suas estratégias empresariais, por meio de práticas 
ecologicamente mais adequadas – adoção de tecnologias ambientais, implantação de sistema de 
gestão ambiental, racionalização do uso dos recursos naturais, entre outros (LUSTOSA, 2003). 

Apesar de esta nova postura ter sido, inicialmente, imposta por elementos externos à empresa, 
a noção de desenvolvimento sustentável passou a ser vista com maior importância por um 
número grande de empresas, por iniciativa de seu corpo executivo, temendo a desvalorização das 
ações em decorrência de escândalos corporativos (ARAÚJO e MACHADO, 2007). 

Segundo Freire (2000), inicialmente nas empresas controlava-se apenas as saídas dos 
processos inserindo-se posteriormente em seus projetos a prevenção da poluição. Atualmente, 
inserem-se o controle ambiental e a prevenção ambiental em sua gestão administrativa, buscando 
satisfazer um novo consumidor, ciente de suas necessidades e direitos, além de acionistas, 
cientes das oportunidades que a excelência ambiental poderá trazer.  

Conforme Toffler (1980), referindo-se à era da informação (Terceira Onda), a maior 
disseminação de informações e um maior conhecimento dos riscos à saúde e sobrevivência da 
humanidade farão com que as pessoas e sociedades pressionem empresas e governos em busca 
de uma maior qualidade ambiental.  



 1016 

Ou seja, as grandes mudanças em andamento na sociedade originaram crescentes pressões das 
várias partes interessadas, propiciando novos riscos e oportunidades competitivas, e levando ao 
questionamento da razão de ser da empresa (EPELBAUM, 2004). 

 
Desenvolvimento e Envolvimento 

Epistemologicamente desenvolvimento significa: 

(desenvolver + mento): 1. Ato ou efeito de desenvolver. 2. Crescimento 
ou expansão gradual, aumento. 3. Passagem gradual de um estágio 
inferior a um estágio mais aperfeiçoado. 4. Adiantamento, progresso. 5. 
(sociol) Estágio econômico – social de uma comunidade caracterizado 
por altos índices de rendimento dos recursos naturais, do trabalho etc. 
(Michaelis, 2002). 

 Ou, desenvolvimento como sinônimo de evolução, crescimento e continuidade, conforme 
entendimento da Global Reporting Initiative. 

 Para Veiga (2005), na segunda metade do século passado, impulsionado pelos processos 
de descolonização e de emancipação do Terceiro Mundo e pela emergência do sistema das 
Nações Unidas, o desenvolvimento, um avatar do progresso iluminista, firmou-se como uma das 
idées-force das ciências sociais, configurando uma problemática ampla de caráter pluri e 
transdisciplinar, atravessada por polêmicas vivas de caráter ideológico e teórico. 
 Segundo Sachs (2004), o desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse 
requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera 
multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição necessária, mas de forma 
alguma suficiente (muito menos é um objeto em si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida 
melhor, mais feliz e mais completa para todos.[...] 

 O desenvolvimento depende da cultura, na medida em que ele implica a invenção de um 
projeto. Este não pode se limitar unicamente aos aspectos sociais e sua base econômica, 
ignorando as relações complexas entre o porvir das sociedades humanas e a evolução da 
biosfera; na realidade, estamos na presença de uma co-evolução entre dois sistemas que se regem 
por escalas de tempo e escalas espaciais distintas (Veiga, 2005).  

 Quando se tornar possível um entendimento coletivo de que a finalidade do desenvolvimento 
é a liberdade, e que o crescimento econômico não será para sempre o principal meio de atingi-lo, 
mesmo que já o tenha sido por mais de dez milênios. Nada impedirá que esse meio passe a ser 
cada dia mais insuficiente, depois desnecessário, e bem mais tarde contraproducente. Deixará, 
então, de ser um mero sonho a conservação dos ecossistemas que tiverem resistido (Veiga, 
2007). 

 Pereira (2002) defende que o desenvolvimento deixou de ser sinônimo apenas de crescimento 
ou melhoria quantitativa, passando a representar também mudanças qualitativas de uma 
sociedade, agora considerada não só de forma regional, mas possuindo um sentido planetário, 
dando ênfase ao significado da humanidade. 

 A hipótese é de que não há verdadeiro desenvolvimento se os impactos ambientais dos 
projetos de desenvolvimento não são totalmente levados em conta, pois o apoio que se ganha 
momentaneamente com o uso de alguns recursos pode ser perdido a longo prazo, quando os 
efeitos negativos deste uso se fizerem sentir. A natureza apresentará a conta no futuro ao próprio 
desenvolvimento econômico pela destruição do meio ambiente no presente. (Almino, 2003) 
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 No que concerne ao encantamento, seu sentido epistemológico nos trás como definição: ato 
ou efeito de encantar, magia, sedução, fascinação, coisa maravilhosa, encanto, tentação. 
(http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx) 

 Ou seja, presume-se um sentimento subjetivo de valoração por si.  

 A idéia de encantamento, na perspectiva ambiental, vislumbra o valor do serviço ou recurso 
ambiental em sua própria existência, por si só e não como bem de uso com potencial econômico. 

 Seria a existência pela existência, numa visão muito próxima do entendimento sacralizador da 
natureza apregoado pela deep-ecology. Ou seja, tanto quanto nós o meio ambiente em todos os 
seus elementos tem o direito de existência para a completa e harmônica sobrevivência do 
ecossistema planetário. 

 Quanto ao desenvolvimento, conforme já acima comentado, em que pese sua diferença com 
mero crescimento econômico que visa o meio ambiente apenas como externalidade, não produz 
no sujeito humano nenhum tipo de compaixão pelo meio. 

 Mesmo em sua vertente atualmente mais divulgada, qual seja o desenvolvimento sustentável, 
ainda encontramos a idéia de conservação do meio ambiente para sua mantença com o fito de 
persistir na utilização pelas futuras gerações humanas, reproduzindo a perspectiva judaico-cristã 
do ser humano como dominador dos demais seres que compõe a biota telúrica. 

 
Considerações Finais 

Sob o ponto de vista da qualidade de vida e da própria sobrevivência das espécies sobre o 
planeta, a relação homem-natureza está sendo reavaliada. A natureza não pode mais ser vista 
como uma simples fonte de matéria-prima ou um local de despejo de sucata industrial. 
(BASTOS e FREITAS, 1999) 

Como já apontado observa-se transformação, ainda que lenta e por vezes tardia, da relação 
entre empresas e meio ambiente por uma série de fatores. Esta mudança de paradigmas 
ambientais se reflete de diversas formas que vão desde a reavaliação de padrões tecnológicos às 
ações proativas que buscam não tão-somente mitigar um mal causado, mas evitá-lo. 

Em que pese a evolução observada no setor produtivo no trato com a questão ambiental desde 
a Revolução Industrial até os dias de hoje. Temos ainda uma construção cultural que presa o 
desenvolvimento, ou seja, a idéia de meio ambiente ainda como recurso a ser utilizado racional e 
objetivamente com sabedoria para que se possa utilizar sempre. 

Ou seja, o despertar para as questões ambientais está longe de contempletar a complexidade 
necessária e muito aquém do encantamento. Meio ambiente ainda é valor a ser preservado para 
se manter o status quo capitalista da produção692, o desenvolvimento sustentável apregoado e 
ainda a ser esclarecido pode ser um passo, mas ainda não nos enxerga como parte do ecossistema 
e sim como proprietários de recursos ambientais. 
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Introdução 
A sociedade moderna assiste, cada vez mais, ao crescimento da onda avassaladora do profano em 
relação ao sagrado. Os núcleos de sacralidade são como pequenas ilhas no imenso oceano do 
profano. Tem razão Eliade (1958, pg. 9) quando afirma que “uma das características do mundo 
moderno é o desaparecimento da iniciação”. 
Essa tendência secular de profanização da sociedade tem encontrado, contudo, nos últimos 
tempos, uma busca, por parte de alguns homens, de uma volta ao sagrado, ou um revolta contra o 
monopólio do profano, o que talvez tenha contribuído para que L. Kolakowski escrevesse o seu 
famoso ensaio em 1973: “A Revanche do Sagrado na Cultura Profana”.    
Talvez se assista, no limiar do século XXI, a uma revivescência espiritual. As grandes religiões, 
que sempre foram matrizes de moralidade exotérica, estão em crise neste final do milênio, e estão 
sofrendo um processo crescente de profanização de sua cultura religiosa. 
A luta frenética de alguns fundamentalismos, para barrar o processo de modernização, inevitável 
no mundo atual, é prova cabal. Na faixa esotérica, considera-se a Maçonaria como uma das mais 
poderosas alavancas do sagrado no mundo laico, que avidamente necessita dos eternos valores 
maçônicos.  
O homem moderno perdeu o contato com o sagrado em muitas ações diárias. Freqüentemente, 
viajamos dentro do país e ao exterior como fatos absolutamente corriqueiros. 
 Nas sociedades arcaicas, as viagens eram raras, e antes de viajar realizavam-se cerimônias de 
purificação (rito de separação) para que o viandante não se poluísse ao entrar em contato com o 
estrangeiro. Ao chegar ao destino, o viajor poderia ou não ser recepcionado com um banquete (rito 
de agregação) que significava o seu ingresso em outra dependência do sagrado.  
  ELIADE (1958, pg.9), por sua vez, afirma que “a originalidade do homem moderno, sua 
novidade com respeito às sociedades tradicionais, está precisamente na vontade de considerar-se 
como um ser unicamente histórico, no desejo de viver em um Cosmos radicalmente 
dessacralizado”. Em certo sentido, podemos dizer que, para o homem das sociedades arcaicas, a 
História está fechada, esgotadas em uns quantos acontecimentos grandiosos do começo. 
 Ao revelar aos polinésios, in illo tempore, as modalidades da pesca em alto mar, o herói mítico 
esgotou de uma só vez as possíveis formas desta atividade; desde então, cada vez que vão pescar, 
os polinésios repetem o gesto exemplar do herói mítico: imitam um modelo trans-humano.  
Entre a igreja católica e a maçonaria havia uma espécie de tolerância, algo que tinha relação direta 
com os conceitos de sagrado e de profano, os quais trazem numa abordagem preliminar a respeito. 
A pesquisa visa compreender o conflito que opõe a Igreja Católica e o governo brasileiro entre 
1870 e 1875, causado pelo choque entre a hierarquia católica e a maçonaria, muito influente no 
Império. Esta sociedade secreta, ligada a idéias e movimentos políticos liberais na Inglaterra e na 
França, chega ao Brasil no final do século XVIII. Depois de um período de tolerância, o Vaticano 
impõe regras rígidas de doutrina e de culto e condena as sociedades secretas.  
 
Entre o sagrado e o Profano - uma dualidade ou incompatibilidade? 
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Segundo ainda Van Gennep (pg.25) “toda sociedade contem várias sociedades especiais, que são 
tanto mais autônomas e possuem contornos tanto mais definidos quanto menor o grau de 
civilização em que se encontra a sociedade geral”. Em nossas sociedades modernas só há 
separação um pouco nítida entre a sociedade leiga e a sociedade religiosa, entre o profano e o 
sagrado. 
 Entre o mundo profano e o sagrado há incompatibilidade, a tal ponto que a passagem de um ao 
outro não pode ser feita sem um estágio intermediário... À medida que descemos na série das 
civilizações, sendo esta palavra tomada no sentido mais amplo, constatamos a maior 
predominância do mundo sagrado sobre o mundo profano, o qual nas sociedades menos evoluídas 
que conhecemos, engloba praticamente tudo. 
 A vida individual, qualquer que seja o tipo de sociedade, consiste em passar sucessivamente de 
uma idade a outra e de uma ocupação a outra. Nos lugares em que as idades são separadas, e 
também as ocupações, esta passagem é acompanhada por atos especiais que, por exemplo, 
constituem, para os nossos ofícios a aprendizagem, e que entre os semi-civilizados consistem em 
cerimônias, por que entre eles nenhum ato é absolutamente independente do sagrado. 
 Toda alteração na situação de um indivíduo implica ai ações e reações entre o profano e o 
sagrado, ações e reações que devem ser regulamentadas e vigiadas, para que a sociedade geral não 
sofrer nenhum atropelo. 
Em O mito do eterno retorno, Eliade (1954), tentou sub-intitular como "a filosofia da História", 
Eliade cria a distinção entre a humanidade religiosa e não-religiosa, com base na percepção do 
tempo como heterogênio e homogêneo respectivamente. 
Esta distinção é muito familiar aos estudantes de Henri Bergson como um elemento de estudo e da 
análise das filosofias no tempo e espaço. Eliade defende que a percepção do tempo como 
homogêneo, linear, e irepetível é uma forma moderna de não-religião da humanidade. O homem 
arcaico, ou a humanidade religiosa (homo religiosus), em comparação, percebe o tempo como 
heterogênio; isto é, divide-o em tempo profano(linear), e tempo sagrado (ciclico e re atualizável). 
Por meio de mitos e rituais que permitem o acesso a este tempo sagrado, a humanidade religiosa 
proteje-se contra o 'terror da historia' (uma condição de impotência diante os dados historicos 
registrados no tempo, uma forma de existência aflitiva). 
No processo de estabelecimento desta distinção, Eliade (1954) não esquece que a humanidade 
não-religiosa é um fenômeno muito raro. Mitos e illud tempus estão ainda em operação, embora 
dissimulados no mundo da moderna humanidade,  claramente olha a tentativa de restringir o 
tempo real ao tempo histórico linear como um caminho que leva a humanidade ao desespero ou à 
fé cristã como única salvação. 
Neste aspecto, o relativismo, existencialismo e historicismo modernos não são capazes de criar 
mecanismos para fazer com que a humanidade suporte os sofrimentos causados pela consciência 
da "história", consciencia dos "acontecimentos" sem um sentido transhistórico escatológico, 
cíclico ou arquetípico. 
 
A Maçonaria e a Igreja Católica. 
 
 O conceito de maçonaria foi nascido e crescido à sombra da Igreja Católica, visto que na 
idade média, devido as suas construções de palácios, igrejas e de grandes edifícios, era conhecida 
com o nome de maçonaria operativa, ou de ofício - uma espécie de sindicato primitivo de 
pedreiros livres - seu contato com a igreja era de cunho profissional e, também religioso. 
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 Com a decadência da Arte Gótica, que exigia exímios artistas, a maçonaria em toda a 
Europa, foi aos poucos desaparecendo, com exceção das Ilhas Britânicas, onde aconteceu a 
transição da maçonaria operativa, para especulativa, isto é, homens que não tinha nada a ver com a 
arte de construir, passaram a pedir ingresso na ordem maçônica e foram aceitos. 
 Com o passar dos tempos, vamos encontrar institucionalizados  uma maçonaria Anglo-
Saxônica, que desde o seu nascimento, teve um cunho nitidamente Evangélico, enquanto a 
Maçonaria Latina, é de cunho marcadamente católico. 
  Nesse aspecto, num passado recente, em pesquisa documental, encontramos um número 
relativamente grande, de eclesiásticos católicos, trabalhando em seus quadros. Salientando-se que  
nos países da América Espanhola-Portuguesa, a Igreja católica teve uma grande participação nos 
quadros maçônicos. 
No final do século XVIII, um grande número de sociedades secretas foi surgindo na América do 
Sul, mais especificamente no Brasil, quando elas aqui chegaram não tinha cunho político, porém 
como uma instituição chamada maçonaria, como afirma a historiadora Célia de Barros Barreto 
“(...) Contudo, o modelo de sociedade secreta que adquiriu lugar decisivo em nossa história é 
fornecido pela maçonaria (...)”. 
 Nesse período a ordem maçônica desenvolveu vários estudos a cerca da questão religiosa, 
suas oficinas secretas, começava a planejar estratégias, em busca da tríade liberdade, igualdade e 
fraternidade, dando a esse projeto um cunho um tanto amplo para os conceitos sociais da época, 
sendo de capital importância, os seus projetos, pois foi assim que a igreja católica atingiu seu 
objetivo, de estabelecer a sua predominância  sobre o estado. 
 Uma das heranças que o Brasil recebeu de Portugal foi uma instituição denominada 
“Padroado”, que previa a submissão da ordem religiosa sobre o estado, naquela época os padres 
eram considerados como uma espécie de funcionários públicos, pois recebiam os seus proventos 
do governo, sendo obrigados a servirem nos locais por estes determinados. 
Em Portugal, essa dependência rendeu grandes vantagens para a igreja, pois os governantes 
Portugueses eram totalmente submissos às imposições de um clero culto e capaz, já no Brasil a 
situação era bastante diferente. 
 Essa diferença tinha como foco, o fato de que a maioria da população era inculta, 
supersticiosa e cheia de crendices populares. Poucos conseguiam estudar e, aqueles que se 
deslocavam para estudar na Europa, não eram muitos. 
 Nossa pesquisa busca compreender o fato de alguns religiosos, cultos de boa formação 
cultural, fossem submetidos a governantes broncos e totalmente incapazes intelectualmente. 
 Essa situação era humilhante para esses padres, daí a necessidade de haver uma 
modificação na relação da igreja com o estado, nesse período a maçonaria entra, com o pretexto de 
rebeldia contra o estado, que sempre vivera em paz com a igreja, já que admitia inúmeros 
religiosos em suas fileiras. 
 A chamada Questão Religiosa poderia ter se resumido ao Conflito entre Igreja Católica e 
maçonaria. Como ambas as partes radicalizaram suas posições, a querela quase acabou se 
tornando um confronto entre o próprio imperador e o Papa Pio IX, numa luta entre “o trono e o 
altar” 
 
Um choque de hierarquia: Maçonaria x Igreja Católica 
 
Procuramos compreender o Conflito que opõe a Igreja Católica e o governo brasileiro entre 1870 e 
1875,  causado pelo choque entre a hierarquia católica e a maçonaria, muito influente no Império. 
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  Esta sociedade secreta, ligada a idéias e movimentos políticos liberais na Inglaterra e na 
França, chega ao Brasil no final do século XVIII. Durante o processo da independência e no 
decorrer do Império aumenta seu prestígio social e sua presença na estrutura de poder. 
  As maiores figuras do regime, com raras exceções, pertencem aos seus quadros. No dia-a-
dia do governo e nas decisões administrativas – como nomeação de funcionários ou destinação de 
recursos orçamentários - a maçonaria se torna 
 um canal de influência e de mediação, paralelo e por vezes superior aos partidos políticos.  
 Essa atuação da maçonaria colide com a atuação da Igreja Católica, também muito 
influente no período imperial. Em 1871, o Vaticano impõe regras rígidas de doutrina e de culto e 
condena as sociedades secretas. 
  Os bispos brasileiros acatando as novas diretrizes determinaram a expulsão dos maçons 
das irmandades católicas e passam a exigir mais disciplina moral e canônica do clero. – Se a 
maçonaria tem poder político, a Igreja tem autoridade e presença religiosa, fortalecidas pela 
condição privilegiada do catolicismo como religião oficial do império.  O conflito começa em 
1872, quando o padre Almeida Martins é suspenso de suas funções no Rio de Janeiro por causa de 
um discurso em uma loja maçônica. a reação da maçonaria, condenando a decisão, espalha-se pelo 
país. 
 Após a repercussão, os bispos de Olinda e de Belém do Pará, dom Vital e dom Macedo 
Costa, tomam atitudes semelhantes, mandando fechar as irmandades que ainda aceitavam 
membros maçons.  
 Os religiosos são então processados pela justiça, convocados ao Rio de Janeiro e 
condenados a quatro anos de prisão. Depois da suspensão das punições eclesiásticas aplicadas aos 
maçons, a pena dos bispos é reduzida e eles são anistiados.  
 Esse conflito abala as relações entre o império e a Igreja e contribui para enfraquecer ainda 
mais a monarquia. A partir da proclamação da República, em 1889, passa a vigorar a separação 
entre Igreja e Estado. 
 Com essa separação o pais  deixa de ter uma religião oficial, a pendenga iniciou-se no Rio, 
em 3 de março de 1872, quando o padre Almeida Martins pronunciou um sermão “em termos 
tirados da linguagem maçônica”, para saudar a aprovação da Lei do Ventre Livre, que fora 
proposta pelo presidente do conselho dos ministros, visconde do Rio Branco, que era grão-mestre 
da maçonaria.  
O bispo do Rio, Pedro Lacerda, decidiu suspender o padre de suas funções. O que seria um mero 
exercício canônico de autoridade eclesiástica tornou-se uma grave questão nacional porque, em 
Olinda, em maio do mesmo ano, tomara posse o bispo Vidal de oliveira, um jovem rígido e 
capuchinho. 
 Injuriado com as “grosserias” publicadas na imprensa do Rio contra Dom Lacerda, D. Vidal 
afastou de sua diocese dois sacerdotes que se recusaram a abandonar a maçonaria. D. Vidal 
impediu ainda que monsenhor Pinto de Campos celebrasse o casamento de um maçom. Para 
agravar o conflito, o bispo do Pará, D. Antônio Costa, também interditou os templos cujos padres 
eram maçons. O conflito se generalizou.  
 A “questão religiosa” só se deu porque a “união entre o trono e o altar”, prevista na 
Constituição de 1824, era fonte potencial de conflito. O país herdara de Portugal o regime do 
padroado: o governo indicava os principais sacerdotes e os padres eram pagos pelo Estado.  
Mas as bulas papais só teriam aplicação no Brasil com o beneplácito do imperador. Em 1848, Pio 
IX assumiu o Vaticano criticando as “liberdades modernas” e reafirmando a preponderância da 
Igreja. Em 1870, o Vaticano aprovou o dogma da infalibilidade papal. 



 1024 

  O que daria inicio a questão religiosa, de uma lado a Igreja Católica, do outro o estado e 
no meio a maçonaria, que seria na verdade o ponto de partida, para que a igreja atingisse objetivos 
muito maiores, como a predominância da Igreja sobre o estado 
 
O método da pesquisa 
 
Fizemos um estudo descritivo, fundamentado nas diversas teorias encontradas nas ciências das 
religiões, que explorará os aspectos de pesquisa, levando em consideração o objetivo geral 
fundados num conhecimento cientifico e sociológico  na extração, tratamento e analise dos dados, 
enfatizando-se o fenômeno religioso, buscando respeitar as diferentes religiões no campo de 
investigação. 
A metodologia qualitativa prevê uma releitura, um estudo pormenorizado das variáveis pré-
determinadas, buscando verificar e explicar a sua existência, em relação a influencia com outras 
variáveis, buscando nos confrontos das idéias uma forma de medir a veracidade ou não daquilo 
que foi investigado, uma vez que se busca uma relação que reflita uma certa uniformidade do 
fenômeno. 
 
A Igreja Católica e a Maçonaria Hoje. 
 
 Mensagem do Cardeal D. Eugênio de Araújo Sales Arcebispo Emérito da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, encontrado no site http://www.arquidiocese.org.br/paginas/textosales.htm  
sobre a Maçonaria, reflete muito bem o pensamento da Igreja Católica em relação à maçonaria.  
Desde o Papa Clemente XII, com a Constituição Apostólica “In eminenti”, de 28 de abril de 1738 
até nossos dias, a Igreja tem proibido aos fiéis a adesão à Maçonaria ou associações maçônicas. 
 Após o Concílio Vaticano II, houve quem levantasse a possibilidade do católico, 
conservando a sua identidade, ingressar na Maçonaria. Igualmente, se questionou a qual entidade 
se aplicava o interdito, pois há várias correntes: se à anglo-saxônica ou à franco-maçonaria, a atéia 
e a deísta, anti-clerical ou de tendência católica.  
Para superar essa interrogação, o Documento da Congregação para a Doutrina da Fé, com data de 
26 de novembro de 1983, e que trata da atitude oficial da Igreja frente à Maçonaria, utiliza a 
expressão “associações maçônicas”, sem distinguir uma das outras. 
 Segundo o religioso,  é vedado a todos nós, eclesiásticos ou leigos, ingressar nessa organização e 
quem o fizer, está “em estado de pecado grave e não pode aproximar-se da Sagrada Comunhão”. 
Entretanto, quem a elas se associar de boa fé e ignorando penalidades, não pecou gravemente. 
Permanecer após tomar conhecimento da posição da Igreja, seria formalizar o ato de 
desobediência em matéria grave. 
 A Congregação, no mesmo Documento de 26 de novembro de 1983, declara que “não compete às 
autoridades eclesiásticas locais (Conferência Episcopal, Bispos, párocos, sacerdotes, religiosos) 
pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas, com um juízo que implique 
derrogação do quanto acima estabelecido”. 
O texto faz referência à Declaração de 17 de fevereiro de 1981, que reservava à Sé Apostólica 
qualquer pronunciamento que implicasse em derrogação da lei canônica em vigor. Tratava-se do 
cânon 2335 do Código de Direito Canônico de 1917, que previa excomunhão “ipso facto” a quem 
ingressasse na Maçonaria. 
 Reconhecer uma incompatibilidade doutrinária não implica fomentar um clima de hostilidade. 
Preservar a própria identidade e defendê-la, não significa incentivar atritos. Aliás, somente o 
respeito à Verdade facilita a paz e a busca da concórdia entre os indivíduos.  
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O novo Código de Direito Canônico assim se expressa: “Quem se inscreve em alguma associação 
que conspira contra a Igreja, seja punido com justa pena; e quem promove ou dirige uma dessas 
associações, seja punido com interdito” (cânon 1374). No dia seguinte à entrada em vigor do novo 
Código, isto é, 26 de novembro, é publicada a citada Declaração com a aprovação do Santo Padre. 
 Diz o Documento que a Maçonaria não vem expressamente citada por um critério redacional e 
acrescenta: “Permanece, portanto, inalterado o parecer negativo da Igreja, a respeito das 
associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a 
Doutrina da Igreja e, por isso, permanece proibida a inscrição nelas”. 
 Em 1997, a Livraria do Vaticano editou uma obra intitulada “A Maçonaria nas disposições do 
Código de Direito Canônico de 1917 e de 1983”, de autoria de Zbigniew Suchecki. O sucesso 
levou à tradução para o italiano de outro livro do mesmo autor. Eu fazia parte da Comissão do 
novo Código, na parte final da elaboração. 
 Recordo-me bem. Houve uma emenda para fazer permanecer, de modo explícito, a condenação à 
Maçonaria, como foi obtido para o aborto, com excomunhão “latae sententiae”. A votação, no 
caso do abortamento, alcançou os dois terços requeridos e foi incluído o termo. No que se refere à 
Maçonaria, houve maioria em favor da explicitação da mesma associação, mas não com o índice 
requerido. Nos debates prévios foi alegado não ser necessário, pois o texto já continha uma 
proibição implícita.  
Dom Boaventura Kloppenburg, em sua obra “Igreja e Maçonaria: conciliação possível?” 
recentemente reeditado em 5ª edição pela “Vozes”, trata profusamente deste assunto, no capítulo 
“Dos princípios do liberalismo religioso à maçonaria brasileira”. “E no capítulo XI, “O Maçom 
perante a Igreja católica – As razões da condenação da Maçonaria” – Frontal oposição de 
doutrinas”.  
Outra obra recém-publicada pela Editora “Santuário” é “Maçonaria e Igreja católica”, de Dom 
João Evangelista Martins Terra. Permanecendo a proibição no ensinamento da Igreja, houve nesse 
período pós-conciliar uma profunda modificação no relacionamento entre pessoas, entre católicos 
e maçons. 
 Embora permanecendo separadas, existe um clima de respeito mútuo que permite um diálogo. O 
exemplo foi o aparecimento de reuniões entre católicos e maçons para estudo como o de uma 
Comissão das Grandes Lojas reunidas da Alemanha e a Conferência Episcopal Alemã, de 1974 a 
1980.  
A Declaração final do Episcopado alemão evidencia a incompatibilidade, pois a maçonaria não 
mudou em sua essência. A pesquisa acurada sobre rituais e os fundamentos dessa instituição 
demonstra a existência de doutrinas que se excluem. Entre as causas dessa separação, enumera: a 
ideologia dos maçons, o conceito de Verdade, de Religião, de Deus, a Revelação, sobre a 
tolerância, os ritos, a perfeição do homem e a espiritualidade. 
 Por outro lado, a realidade alemã vê a possibilidade de colaboração pastoral na área da Justiça 
Social e Direitos Humanos. O fato de existirem eclesiásticos na maçonaria prova que há falhas na 
disciplina. São dadas explicações, não justificativas, baseadas em situações históricas, como no 
caso da Independência do Brasil.  
Dom Boaventura Kloppenburg, em sua obra examina o assunto e o reduz a dimensões reais O 
respeito mútuo e a fidelidade aos ensinamentos da Igreja nos possibilitam uma convivência 
pacífica com os irmãos maçons. Mensagem do Cardeal D. Eugênio de Araújo Sales Arcebispo 
Emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
 
A Maçonaria e a Igreja Católica Hoje 
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 Mesmo em democracia, “particularmente aqui em Portugal, a condição de maçon pode 
originar perseguições, incompreensões e prejuízos da vida profissional”, disse António Reis, 
Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL), quando entrevistado pelo “Diário de Notícias”, 
pelo jornalista Francisco Mangas. 
 Quando questionado sobre se essa situação ainda se verifica nos nossos dias, António Reis 
respondeu: “Ainda hoje, infelizmente. Vivemos décadas de ditadura, a própria Igreja Católica 
durante séculos acabou por criar na sociedade uma imagem da Maçonaria completamente 
deformada, como se fosse uma seita apostada na conquista do poder por meios ilícitos, de uma 
seita que pretendia simplesmente destruir as religiões, o que não é verdade. Fazemos questão em 
ter crentes de diferentes religiões, para além de ateus e agnósticos”. 
 António Reis revelou que o GOL, a obediência liberal (exatamente porque admite ateus e 
agnósticos), é a que “está a crescer mais (…) à volta de 5% ao ano”. Antes, revelara que, nos 
últimos dez anos, duplicou o número de membros do GOL, a obediência “maior e mais antiga”. 
 “É por convite que se entra na Maçonaria?”, perguntou o jornalista. “Em regra geral sim, 
mas não obrigatoriamente. Quem não tenha contactos nem conhecimentos dentro do GOL pode na 
mesma apresentar a sua candidatura, que será alvo do mesmo nível de escrutínio de qualquer outra 
candidatura, mesmo que venha de membro do GOL”, esclareceu António Reis. 
 “De que consta esse escrutínio?”, perguntou o DN. “São os valores do candidato que o 
levam a pretender entrar na Maçonaria. É inquirido sobre o seu passado, tem de ser bem 
escrutinado, somos muito seletivos. Queremos crescer, mas em qualidade”, considerou António 
Reis, antes de  definir a Maçonaria como uma sociedade elitista “no bom sentido da palavra. Não 
no sentido de aristocracia orgulhosa e arrogante, mas no sentido de uma elite de caráter moral e 
cívico”. 
 Sobre as razões da maior afluência de jovens ao GOL, António Reis afirmou: “Nos últimos 
dez anos, aquela sedução pelas grandes ideologias que tudo pretendiam explicar, desde a origem 
do mundo até ao fim da história, tem vindo a desaparecer. Portanto, a Maçonaria vem preencher 
um certo vazio espiritual, um certo vazio de valores e de concepções do mundo que se foi criando 
na última década”. 
  
Considerações finais 
 Existiu uma falta de habilidade da Igreja Católica e uma vontade explicita  de não 
reconhecer e respeitar as diferenças de ideologias em relação à maçonaria, com origem nas suas 
próprias crenças religiosas, motivadas pela sua intolerância e que resultou numa perseguição 
religiosa, motivada  porque a “união entre o trono e o altar”, prevista na Constituição de 1824, 
era fonte potencial de intolerância religiosa. 
O resultado da crise não foi a negação das ciências e das liberdades humanas mais fundamentais, 
foi uma volta ao passado preconceituoso, supersticioso e retrógrado, que a igreja hoje precisa  
buscar uma nova moralidade, que incorpore as raízes profundas da Verdadeira Tradição, 
compatibilizando-a com a Liberdade e a Ciência. 
Conclusão: sempre que a liberdade (de culto) é violada, outras liberdades serão violentadas pelo 
arbítrio da intolerância.  
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Entre o mítico e o real: o imaginário da população em torno do Padre Ibiapina 
 
Danielle Ventura Bandeira de Lima696 

Orientador: Carlos André Macedo Cavalcanti 
Introdução 
 Ao nos voltarmos para o trabalho missionário do Padre Ibiapina, cuja atuação se estendeu 
por todo Norte (atual Nordeste) através da construção de açudes, hospitais, cemitérios e casas de 
caridade, entre os anos de 1856 e 1876, percebemos logo de início, que o mais impressionante em 
sua personalidade é o poder de persuasão, por ser capaz de sensibilizar a população e movê-las 
entorno de um bem comum. 
 Considerando o conteúdo eloqüente de seus discursos, relacionados constantemente ao 
amor ao próximo e à valorização do trabalho constante “a serviço de Deus”, torna-se 
compreensível a afirmativa de Comblin (1993) quando coloca que após as pregações do 
missionário, muitas pessoas participavam da construção das obras e até mesmo as jovens mais 
ricas da cidade, comovidas com seu discurso, se abaixavam e começavam a apanhar os restos 
mortais a fim de guardá-los nos cemitérios. 
 Diante da devoção demonstrada pela população em torno deste líder religioso podemos 
no voltar para a visão de Gilbert Durand sobre o imaginário que o considera como “o conjunto 
de imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens - aparece-nos 
como o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do 
pensamento humano.” (DURAND, 1997, p.18 ) 
 Esse conjunto de imagens, a que se refere Gilbert Durand, pode ser considerado, na obra 
do Padre Ibiapina, as várias situações vivenciadas pela população em geral, que garantiu que este 
fosse tido como um “verdadeiro santo” no meio popular devido à esperança que ele conseguia 
trazer. 
 É interessante notar que a análise desse fenômeno religioso através da teoria do imaginário, 
afastando da abordagem historicista que se baseia no positivismo e que reduz todas as atividades 
mais profundas e espontâneas do homem, permite que nos afastemos do racionalismo cartesiano e 
que busquemos analisar a estrutura mítica presente nas sociedades de maneira interdisciplinar. 
(DURAND, 1996) 
 Analisando o contexto em que atua o sacerdote percebemos que todos aqueles que atuaram 
em sua obra, ou seja, aqueles que passavam por duras dificuldades por causa da seca e do pouco 
investimento em salubridade concebiam, em sua maioria, Ibiapina como santo ou herói devido à 

                                            
696 Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba, Mestranda em Ciências das Religiões pela 
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esperança que lhes proporcionava. Isso se torna compreensível ao considerarmos que “é o mito 
que, de algum modo, distribui os papéis da história e permite decidir aquilo que faz o momento 
histórico, a alma de uma época, de um século, de uma idade da vida” (Durand, 1996, p. 87). 
 Considerando o mito como “(...) modelo de comportamento para a construção ideal e 
coletiva de identidade (...)” 697 e como “(...) um sistema dinâmico de símbolos, arquétipo e 
shèmes que tende a se compor em relato, ou seja, que se apresenta sob forma de história.(...)”698 
percebemos que intrínseco a realidade dessa população que concebe Ibiapina como uma espécie 
de santo ou herói está toda uma estrutura mítica que perpassa o seu imaginário, podendo ser 
analisadas através dos mitemas, ou seja, das pequenas unidades semânticas que compõem o 
mito.(Durand,1996) 
 Para analisar as representações simbólicas há uma busca de fazer uma correspondência 
entre elas e os gestos dos reflexos dominantes. Assim o reflexo da dominante postural 
corresponde ao Regime Diurno, o reflexo da dominante digestiva corresponde ao Regime 
Noturno e está ligada a Estrutura mística, por fim a dominante copulativa corresponde à 
Estrutura sintética. (DURAND, 2002)  
A estrutura mítica existente entre os indivíduos que conviveram com o missionário pode ser 
considerada como pertencente ao Regime Diurno devido ao seu caráter heróico e também ao 
constante uso de antíteses, pois nesse imaginário verificamos a constante oposição de idéias 
completamente distintas como “luz” (que no caso deles podemos exemplificar com a iluminação 
do religioso) e “trevas” (que pode ser considerado como o receio em cometer pecados, próprios 
do cristianismo medieval).  
 A convergência entre diversos símbolos699 é denominada isomorfismo e é capaz de unir 
características das mais diversas culturas em um mesmo Regime. Entretanto, em uma 
determinada cultura pode existir elementos de ambos os Regimes, mas tendencialmente há um 
maio envolvimento com um deles. 
  Sendo assim, ao analisarmos o comportamento das pessoas que conviveram com 
Ibiapina, principalmente durante a seca de 1877, existe também em seu imaginário elementos do 
Regime Noturno, uma vez que essas se apegam a promessa messiânica de que a felicidade viria 
na vida eterna, pois nesse Regime há uma constante busca por harmonizar os pólos contrários e 
nas Estruturas sintéticas, pertencentes a esse Regime:  
 

Os arquétipos e os shèmes que polarizam essa ambição fundamental são tão poderosos que 
conseguem, nas mitologias do progresso, nos messianismos (crença em um messias) e nas 
filosofias de história, ser tomados por realidade objetiva, por moeda válida do absoluto e não mais 
como resíduo concretizado de simples estruturas singulares, de simples trajetos da imaginação. 
(PITTA, p. 33) 
 
  É válido lembrar ainda, que no Regime Noturno existe a presença das Estruturas 
Místicas que não podendo ser entendido como sentido religioso, é aquela que busca construir a 
harmonização dos contrários e, no qual, se tem uma eufemização, ou seja, amenização de 
realidades consideradas adversas presentes no imaginário de diversas sociedades. 
                                            

697 PITTA, 2008, p.18 
698 ____,2008,p.18-19 
699 Apesar de afirmar no livro Campos do Imaginário que não  deveria  dar definições unívocas para 

símbolos, Durand, ao buscar  trazê-lo a tona no livro Imaginação simbólica afirma que “o símbolo é, pois, uma 
representação que faz aparecer um sentido secreto, é a epifania de um mistério.”(2000, p.12 ) 
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  Durand (1996), para analisar os mitos que estão imbuídos em uma determinada realidade, 
seja ela a de um autor ou ainda de uma estrutura mítica que perpassa o imaginário de séculos se 
utilizou, principalmente da mitocrítica e da mitanálise. 
Analisando a mitocrítica em linhas gerais percebemos que esta pode ser realizada a partir da 
análise de uma determinada narrativa observando principalmente os verbos que indicam ação, uma 
vez que para Durand (1996) toda narrativa possui estreito parentesco com o mito já que está 
obcecada explicita ou implicitamente por um ou mais mitos e faz-se, portanto um levantamento de 
vestígios. A mitanálise, por sua vez, tende (...) a alargar a sua análise ao discurso social, político, 
banal, ideológico, etc, de uma sociedade e de uma época. A pesquisa pede então auxílio a outros 
pontos de vistas lógicos para além da ciência da literatura. (...) (DURAND, 1996, p 58) 
No presente artigo, devido ao curto espaço que temos faremos uma breve análise do  imaginário 
simbólico presente na sociedade em que Ibiapina  atuou tomando como base  alguns trechos de 
narrativas do Beato Antônio Modesto, de um jornal contemporâneo a sua  época e, por fim, de 
cartas escritas pelo próprio Ibiapina que revelam como foi construído, o imaginário heróico da 
população em relação a sua atuação. 
 
Padre Ibiapina e o imaginário leigo 
 
 A contribuição dos leigos na obra missionária do Padre Ibiapina foi essencial para que ele 
conseguisse realizá-la, pois era necessária a presença de construtores de hospitais, açudes, igrejas 
e casas de caridade, bem como de mulheres que liderassem estas casas. O envolvimento da 
população com o conteúdo de seu discurso é mencionado por um jornal contemporâneo à sua 
atuação: 
 
No dia 21 do passado entrou nesta cidade (Sobral) o Revdo. Padre-mestre missionário apostólico 
José Antonio Maria Ibiapina para pregar missão nesta cidade Foi bem recebido pelos patrícios 
sobralenses e no dia seguinte começou a pregar com muito bom resultado porque os ouvintes 
prestaram-lhe muita atenção e respeito e mostraram muita contrição (...).Quando eu ouvia pregar 
parecia-me que estava ouvindo o Padre Antonio Vieira700, por que ele tinha belos rasgos de 
eloqüência e tinha o dom de saber ornar bem os seus sermões. E na pratica parecia que estava 
vendo outro São Francisco de Paula701. Enfim meu amigo esse missionário tem colhido bons 
frutos de suas missões por que prega não só com a palavra, mas com bons exemplos. (Jornal “o 
cearense”, Fortaleza edição de 14-10-1862, p 1) 
 
 Comparado com outros missionários em um jornal contemporâneo ao início de sua 
atuação, podemos constatar que autor do trecho se admira principalmente com a capacidade do 
missionário em fazer com que as pessoas se comovam com a sua mensagem e fiquem em estado 
de contrição. 
  O sentimento de culpa proporcionado pelo estado de contrição, no revela que essas 
viviam em conflito consigo mesmas, pois apesar de desejarem a “santidade” pregada pelo 
ensinamento do religioso sofriam com o pecado que as envolvia. Esse constante conflito entre o 

                                            
700 O padre Antonio Vieira era um jesuíta que atuou durante o século XVII e desenvolveu grandes atividades 

na catequese dos indígenas fundamentando seu discurso na exegese de profecias bíblicas, na Patrística, nas visões de 
santos, ortodoxia católica e textos proféticos messiânicos milenaristas. (LIMA, 2000).  

701Esse santo serviu de inspiração a Dom Bosco que em 1859 criou o Oratório conhecido pela tradição na 
educação e por afirmar que oferecem para os jovens “pão, trabalho e paraíso” (FERNANDES, 2003) 
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bem e o mal é próprio do Regime Diurno que, como já vimos, faz com que essa antítese de 
pensamentos sejam constantes em seu imaginário. 
  A admiração e zelo da população pelo seu projeto missionário são perceptíveis ainda no 
momento em que o missionário é acusado de mentor do Movimento Quebra Quilos702 por ser 
uma figura que conhecida por todo o Norte, já que ao ser enviado o mandato de prisão grande 
número de camponeses foram até a Casa de Caridade Santa Fé, para impedir que prendessem o 
Padre Ibiapina: 
 
O povo cercou o apóstolo que debalde pedia que voltassem todos a seus lares e roçados. Muita 
gente ficou dia e noite aos pés dos muros da Caridade, sob o abrigo de pequenas casas e de 
árvores. De armas nas habitações e no colégio, somente as cruzes. Camponeses, fora, quando 
muito empunhavam foices, que o  Padre só aconselham foi o trabalho e a virtude, batia a 
arrogância e o cangaço703.  
  
. As armas, mencionadas por Mariz (1980), nos mostra mais uma característica do Regime 
Diurno, pois esta é utilizada como instrumento de separação contra o inimigo (Durand, 2000) e 
nesse caso é um instrumento de defesa contra pessoas que acusam alguém que, no imaginário 
daqueles indivíduos, era uma espécie de “santo”. 
 Esse cuidado para com o missionário também está presente nas Irmãs de Caridade que 
preocupadas com as acusações de prisão de Ibiapina enviam cartas perguntando sobre o ocorrido e 
uma delas obtém como resposta em carta a seguinte afirmativa (sic) : “(...) o inimigo é o autor 
dessa noticias para perturbar os espíritos da gente da Caridade; mas o demonio esta no seu officio 
por ser o pai da mentira(...)”(carta do padre Ibiapina, março de 1875) 
 
 O teor da resposta do religioso revela  toda a sua revolta para com as acusações e o forte 
ideal cristão presente em seu imaginário, pois sua atitude é de afirmar que todas as revoltas são de 
autoria do demônio. Novamente temos o Regime Diurno presente nesse pensamento, pois separa a 
“verdade” e a “mentira”, o “bem” e o “mal”, ou seja, tendem a opor idéias antitéticas. 
 O prestígio da sociedade para com o missionário é compreensível, mediante a mensagem 
de esperança fornecida para a população mais pobre e isso fez com que muitos deles enxergassem 
Padre Ibiapina como herói, digno de devoção. 
  Esse sentimento de devoção pode ser constatado a partir de um de seus beatos que 
escrevendo sobre sua missão afirmou que ele “(...) não se satisfazia com as repetidas conversões e 
com as reformas de costumes que se seguiam às suas missões. Por isso, tratou de associar essas 
obras morais e espirituais às materiais (...)”. (Beato Antonio Modesto, 1883  Sendo assim, o 
sentimento de admiração para com o missionário ia muito além de suas pregações, pois o que de 
fato comovia era a forma que Ibiapina concebia a missão p pois se discurso estava relacionado à 
prática e conseguia fazer com que esses recuperassem sua auto-estima, pois eles eram seus 
próprios colaboradores e apenas o missionário atuava, não existindo padres ou ordens religiosas 
intervindo, apenas, sendo, portanto, tendo sua obra um caráter personalista que permitiu que este 
penetrasse fortemente no imaginário dos leigos como “pai espiritual”. 

                                            
702 Revolta que explodiu ao ser executado do sistema métrico que foi criado em 1872. Contudo a população 

estava abalada com a ausência de melhoria de condições de vida mesmo quando muitos estavam se alistando ao 
Exército. Nesta época muitos cartórios e arquivos municipais foram incendiados (MARIZ, 1980) 

703 MARIZ, 1980, p146 
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 As maiores devotas do Padre Ibiapina foram as Irmãs de Caridade, espécie de ordem 
religiosa sem o beneplácito de Roma criada por ele, em que as mulheres tinham a responsabilidade 
de cuidar das Casas de Caridade e de se dedicar parte do tempo ou por tempo integral. Sabendo 
Padre Ibiapina do caráter essencial de tais mulheres, dirigiu grande parte do conteúdo de seu 
discurso para conduta moral que estas deveriam seguir. 
 
 Estas mulheres influenciadas pelo seu “mestre” tinham como arquétipo704 a “grande 
mãe”, pois tomavam como modelo de conduta a figura de Maria, devido a sua obediência a 
vontade divina e o silêncio que ela guardava, já que era desejo do religioso manter total controle 
sobre a instituição. 
 Essa idéia de mulher que serve ao Senhor, segundo Durand (1995), é representada em 
várias imagens por pintores que buscam representá-la de joelhos indicando sinal de obediência e 
de temor a Deus bastante influente no pensamento do sacerdote. Maria, portanto, segundo Durand 
(1995), pode ser considerada no imaginário cristão como aquela que articula a corte celestial e a 
queda do pecado. Além disso, é tida como padrão de beleza para o Ocidente podendo ser 
comparada ao papel desenvolvido por Isis na Antiguidade greco-latina, sendo em suas supostas 
aparições nas várias localidades como alguém de beleza irradiante.  
 Além do modelo de obediência mariano, a pureza que ela trazia no imaginário das pessoas 
fazia dela exemplo de castidade imprescindível para a base da educação das órfãs, segundo os 
padrões da época. Sendo assim, após aprender os ensinamentos cristãos, as primeiras letras, 
costurar, bordar e algum gênero industrial específico de cada Casa de Caridade, a menina era 
financiada pela instituição e o dote era fornecido para o seu casamento. 
  Esse tipo de ensinamento fornecido em suas instituições interessava até mesmo crianças 
de famílias abastadas que faziam questão de pagar uma quantia em dinheiro para que suas filhas 
fossem educadas sob os costumes religiosos, sendo chamadas de pensionistas705. Essa postura de 
seus pais se justifica mediante a forma como eram tratadas as mulheres nesse período, pois: 
 
Raramente aprenderam a ler e quando o fizeram foi com professores particulares, contratados 
pelos pais para ministrar aulas em casa. Muitas apenas conheceram as primeiras letras e 
aprenderam a assinar o nome. Enquanto seus irmãos e primos do sexo masculino liam Cícero ou 
Virgilio, recebiam noções de grego e do pensamento de Platão e Aristóteles, aprendia, ciências 
naturais, filosofia, geografia, enquanto, elas aprendiam, a arte de bordar em branco, o crochê, o 
matiz, a costura e a música706  
 
 A diferenciação entre homens e mulheres, nesse período, era explícita e a busca por casar 
as filhas logo na adolescência consistia numa preocupação geral, independente de serem ricas ou 
                                            

704 “Os famosos arquétipos não são senão segundos. E essas imagens primeiras e universais a espécie ainda 
se dividem, segundo as categorias desse discurso metafórico que acabamos de esboçar, em epitéticas e em 
substantivas consoante se trata de qualidades sensíveis ou perceptíveis como alto, baixo, quente, frio, seco, húmido, 
puro, profundo, etc, ou então objetos apreendidos e denominados substantivamente: luz, trevas, criança, lua, mãe, 
cruz, círculo, números etc. Os arquétipos são a via de diferenciação perceptiva e da distanciação exógena” 
(DURAND, 1996, p. 76) 

705 Ao adentrar as casas de caridade o pai da pensionista a quantia de10$000 a 13$000 por mês, em trimestres 
adiantados precisaria trazer 2 cobertas de chita, 2 lençóis brancos, 2 travesseiros, 4 fronhas, 4 saias e 2 toalhas, 2 
guardanapos, 6 camisas, 4 pares de meia, 4 sapatos, 2 lenços de mão e 1 saco para roupa servida, 1 baú , agulheiros, 
agulhas, dedais, tesouras, 1 manual de missa, 1 dicionário português, 1 cama ou rede, 1 pente fino e 1 de alisar 
(Estatuto do Padre Ibiapina) 

706 FALCI, 1997, p 251 



 1032 

pobres. As moças ricas deveriam casar logo na adolescência e só corriam o risco de não se 
casarem caso não encontrassem alguém com o mesmo nível social.707  
 A situação das pobres, no que diz respeito à exclusão social, não era diferente, contudo, 
quando estas se casavam precisavam ajudar seus maridos no sustento de suas casas, pensando 
nisto, havia nas Casas de Caridade o ensino de atividades manuais. Assim, muitas das mulheres 
pobres tornavam-se cozinheiras, fiandeiras ou roceiras e trabalhavam junto a seus irmãos, pais ou 
maridos, realizando algumas vezes serviços pesados.  
 Sendo assim, o imaginário religioso que toma Maria como modelo de obediência, silêncio 
e castidade era fundamental para a estrutura mítica do pensamento de ricos ou pobres, pois 
garantia que fossem mantidos os preceitos morais impostos pela sociedade que colocavam a 
mulher como submissa a seu pai e a seu marido. 
 Conduzidas pelo Estatuto e Máximas Morais, as Irmãs de Caridade, além do modelo 
mariano, tinha muito presente em seu imaginário a figura de Jesus Cristo principalmente como 
aquele que se sacrifica, pois tinham como obrigação jejuar e se penitenciar. Além de estarem em 
constante vigilância, já que obedeciam a uma hierarquia dentro da casa de caridade a fim de que 
aquelas que fugissem dos horários ou desobedecessem qualquer regra fosse advertida, castigada e 
caso não obedecessem fossem expulsas. (Artigos 11,12, 13 e 14 do Estatuto das Casas de 
Caridade) 
 Para Durand (1997) essa luta contra as trevas e a queda, pode ser tida como símbolo 
diairético ou da divisão. A idéia do “Deus combatente” contaminou a hagiografia católica e 
inspirou todas as instituições de cavalaria, todas as sociedades de homens ou guerreiros. 
A busca pela purificação é tida nessas várias sociedades de maneiras distintas, através das armas 
do herói e armas espirituais cuja finalidade é combater o mal. No cristianismo esse combate é 
contra a queda trazida pelo estado de pecado e para isso eram utilizadas as mortificações e 
penitências. Contudo uma dos maiores inimigos que Ibiapina teve que enfrentar foram as 
privações mediante a seca de 1877 e a sua paralisia nas pernas que o impediu de peregrinar pelo 
Nordeste. 
 
A Seca de 1877 e o imaginário da morte 
 
 Entre todas as preocupações do Brasil a Seca certamente merece destaque, por ser 
mencionada até mesmo no discurso do Imperador em 1 de julho de 1877   em  que apesar de 
trazer que houve uma considerável queda nas epidemias, reconhece a seca como  o pior dos 
problemas enfrentados pelo país,  apontando o auxilio da Comissão de Socorros Públicos e as  
iniciativas particulares como amenizações da situação. 
  
Esse sofrimento da sociedade foi vivenciado também nas casas de caridade, devido à 
impossibilidade de seu líder em se locomover e de, portanto, conseguir pessoalmente as verbas 
necessárias para seu sustento. Sendo a solução encontrada por ele o envio, através de seu beato 
Ignácio, de uma carta relatando a situação das casas apelando para versículos bíblicos que 
tinham como intuito, comover a quem eram destinados: 
 
(...) É o padre Ibiapina que vos pede uma esmola pelo amor de Deus. Lembrai-vos cristãos: a 
esmola apaga o pecado e faz achar misericórdia na presença de Deus no dia do juízo. Quando 
Deus julgar o mundo, dirá para os da direita: vinde, bendito de meu eterno Pai! Vinde receber o 

                                            
707 FALCI, 1997. 



 1033 

prêmio da glória que vos está preparada pois estive com fome e me deste de comer, estive com 
sede e me deste de beber (...) 708 
 
Um mês depois de enviar essa carta, Ibiapina fez uma descrição dramática de como estava Santa 
Fé, mostrando que os alimentos estavam ficando escassos e até mesmo a água já estava acabando, 
afirmando que as órfãs que lá estavam eram em sua maior parte menores de sete anos e ainda que 
diariamente retirantes procurassem suas casas, nus e carentes de alimentos. 
Nas cartas escrita por padre Ibiapina percebemos, portanto, o quanto a seca de 1877 coloca 
Ibiapina em um estado de desespero mediante a fome e as freqüentes mortes que assolavam a 
região, bem como a indisponibilidade dos recursos, fazendo com que se utilizando do símbolo 
diairético apela para a comunidade com versículos da Bíblia que se voltam para o juízo final e 
que afirma que quem é “bom” será salvo enquanto as pessoas más perecerão, apelando para o 
sentimento de partilha cristã. 
Apesar disso a fé na recompensa pelo bem que se fazia revela o caráter messiânico da obra de 
Ibiapina e também elementos das estruturas sintéticas que como já vimos fazem parte do Regime 
Noturno, devido à forma eufêmica no que diz respeito à morte trazendo a expectativa em dias 
melhores após a morte. Esse se diferencia, portanto, do Contestado que afirmava que o reino dos 
céus deveria ser feito na terra, sendo, portanto diferente da esperança celestial, onde Deus 
recompensaria os bons e puniria as pessoas más. 
As dificuldades no pensamento messiânico como um todo, portanto, eram passageiras e as 
privações, sinais de uma felicidade futura. No caso da obra missionária de Ibiapina, contavam, 
pois, com a providência divina aguardando-a através da sensibilização do Estado, da Igreja e de 
pessoas que os beatos tivessem contatos. 
   Outro elemento presente no imaginário das várias missões de caráter messiânico é 
a profecia. Padre Ibiapina, portanto, não seria diferente e um exemplo claro disso é quando ele 
brada em profeticamente “o Cariri Novo não me verá mais” ou ainda na Villa Teixeira no 
momento em que ele afirma que “a justiça divina faria recair os raios de sua ira” (MARIZ, 1980, p 
141). 
 A Villa de Teixeira realmente passou por grandes provações mediante a seca que podem ser 
constadas no Relatório realizado pela Comissão de Serviços Públicos em 1879 direcionada ao 
presidente da Província da Paraíba José Rodrigues Pereira Júnior em que a fome chega a tal 
ponto que até mesmo cachorros eram disputados como alimentos para os mais pobres. 
 Vale destacar que essa Comissão também afirma que a situação de maneira nenhuma afetou a 
elite local e que os desvios de verbas eram muito comuns, sendo para ela lastimável que grande 
número de emigrações de pessoas pobres que foram em busca de melhores condições de vida. 
Essa Comissão reclamou também sobre a impossibilidade de construção de Sangradouro por parte 
da Comissão mediante a pouca quantidade de verbas a ela direcionada. 
Essas emigrações em busca de uma realidade melhor é fruto do desespero em ver que não se 
consegue nenhum alimento e que a sede assola a região, mas também pode ser considerada como 
esperança em encontrar busca em outra localidade uma terra que dê frutos em abundancia tal 
qual os hebreus que buscaram a “terra prometida” como é narrado nos texto bíblicos. Essa não 
foi, contudo, a atitude das casas de caridade que buscavam elementos externos para socorrê-las 
enviando o Irmão Ignácio para o Rio de Janeiro para trazer verbas para essas instituições.709  

                                            
708 Carta do Padre Ibiapina entregue em mãos ao Beato Ignácio em 2 de novembro de 1877  para dirigir a 

todos aqueles a quem ele pedisse esmolas. 
709 Carta do Padre Ibiapina, 2 de novembro de 1877 



 1034 

Essas doações foram agradecidas pelas órfãs que obrigadas por Padre Ibiapina relatam sobre a 
seca e o sofrimento por elas vivenciado bem como demonstram o quanto foi importante a 
colaboração oferecida pelas pessoas do Rio de Janeiro por terem recebido vultosas esmolas 
conforme é mencionado no livro “Textos Inéditos” lançado em 2006. 
 Enfim, o estado calamitoso nesse período é explicitado em narrativas de pessoas que vivenciaram 
de perto esse período e que buscavam apoio de autoridades ou até mesmo como os presidentes das 
províncias, líderes religiosos ou até mesmo da própria população apelando para o sentimento de 
partilha cristã e é a partir de tais fontes e da abertura dos estudiosos para um estudo dessas 
temáticas que eles são possíveis de serem realizados. 
A situação de morte e de sofrimento vivenciada pelos mais pobres, portanto, fazia com que através 
desse quadro de terror as pessoas tivessem em seu imaginário medo e assombro diante das 
constantes mortes e da fome que assolava o norte do país. Contudo, a esperança maior existente 
nas casas de caridade era certamente a de Santa fé por manter um contato direto com Ibiapina.  
Essa Casa de Caridade, porém foi a que mais sofreu com sua morte por ter um contato direto 
com ele e por estarem acostumado com sua presença na resolução dos seus problemas, como nos 
relata um de seus beatos: “Neste dia, pude fazer uma idéia do horror, isto é, do clamor do dia do 
juízo final, por que porco mais ou menos de duzentas pessoas choravam e quase todos em alta 
voz lamentavam a falta daquele pai dos pobres e diretores das almas puras” 710  
Diante da tristeza vivenciada pelas pessoas que perdem um “santo” que colaborava com suas 
vidas, restou a elas tê-las como santo e intercessor manifestada até mesmo na atualidade, uma vez 
que uma multidão se dirige a Santa Fé atribuindo milagres a eles e colocando ex-votos em suas 
imediações como forma de agradecimento pelas supostas curas obtidas. 
 
Considerações Finais 
 Analisando o caráter mítico de Ibiapina segundo a visão dos leigos que com ele 
conviveram podemos constatar que a sua obra missionária está cercada de simbolismos e que esta 
tem como principal característica trazer consigo, elementos do Regime Diurno que tendem a opor 
os sentimentos contrários. 
 Esses podem ser considerados através do contraste que existe entre a santidade e o pecado 
próprio do cristianismo medieval, mas que não deixa de existir na esfera do pensamento dessas 
pessoas do século XIX que vivem em um estado de vigilância de si mesmo e dos demais. 
 Esse estado de vigilância existe principalmente nas Casas de Caridade em que ele 
conseguia manter um controle através do Estatuto, das Máximas Morais e das constantes cartas em 
que se recomendava prudência no comportamento das mulheres e também das crianças por elas 
educadas que insistentemente ele colocava como suas filhas em diversas cartas a elas dirigidas. 
 Certamente o quadro mais difícil enfrentado por toda a região foi a Seca e a debilidade de 
Ibiapina, em que se apelou para o discurso messiânico que buscava através de versículos bíblicos 
convencer as pessoas de que deveriam colaborar com sua missão e também buscava consolar as 
próprias pessoas que estavam nessa situação.  
 Esse conforto espiritual, essa busca de demonstrar que o bem vencerá o mal se trata de um 
símbolo diairético por ser uma luta espiritual entre pólos opostos presentes no imaginário heróico 
em várias sociedades. 
 Tal era o conforto espiritual da população que mesmo diante do sofrimento vivenciado pela 
morte de Ibiapina, este não demora a ressurgir no imaginário da população como “santo” que 
intercede por eles e a quem lhe dirigem preces constantes. Fazendo com que a devoção popular 

                                            
710 Escrito de Antônio Modesto de Maria Ibiapina em maio de 1883 ( Textos Inéditos, 2006) 
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após mais de um século de seu falecimento convença alguns padres de que deveriam lutar pela sua 
beatificação e trazendo esse imaginário à tona em pleno século XX, pois os problemas e 
sofrimentos enfrentados pela região não são muito diferentes da época de Ibiapina e corroboram 
para esse sentimento de esperança em dias melhores próprio do sertanejo. 
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Introdução 
Esta pesquisa embasou-se na premissa em Psicologia Social de que para promover mudanças 
comportamentais em saúde é necessário conhecer as crenças (positivas ou não) contidas na 
interpretação que o paciente fará a respeito do seu tratamento, além de verificar a força e a fonte 
da pressão social percebida por ele para que para concorde com as recomendações médicas. 
Neste estudo, utilizou-se a Teoria da Ação Racional - TAR, de M. Fishbein1, referenciada há 
mais de 25 anos no estudo do comportamento humano em saúde coletiva. Esta teoria pressupõe 
que o comportamento humano está sob controle da vontade pessoal, e, portanto o indivíduo 
poderia mudá-lo raciocinando sobre o que o leva a agir de determinada forma. De acordo com as 
crenças pessoais quanto às vantagens e desvantagens de assumir um comportamento e com a 
pressão social percebida para agir de determinada forma em relação a ele (as pessoas que mais 
influenciam o paciente quando opinam a respeito), os indivíduos apresentarão graus diferentes de 
adesão ao comportamento estudado. Identificar e mensurar estatisticamente estes elementos 
permitiria intervir com mais sucesso sobre a aderência terapêutica, abordando pontos 
importantes não revelados pelos pacientes em um atendimento clínico usual, mas que influem na 
sua aderência terapêutica. Este quadro teórico já foi utilizado com sucesso (na validade interna 
dos estudos e, em alguns trabalhos, igualmente na validade externa), a título de exemplos, para 
medir, explicar e predizer o grau de adesão ao aleitamento materno, à doação de sangue, ao auto-
exame da mama, ao uso de preservativos e redução do número de parceiras sexuais, à 
alimentação saudável e à redução de peso. Estes e outros vários estudos permitiram testar 
extensivamente o poder explicativo da TAR . 
Sociológica e historicamente o tema aqui tratado está no contexto das transformações do 
conjunto central de valores a partir da chamada pós-modernidade. Além disso, a busca da 
religiosidade ocorre na conjuntura das “novas espiritualidades”, no chamado reencantamento do 
mundo2. 

A hipertensão arterial é desencadeada ou agravada pelo estresse crônico – caracterizado por medo, 
raiva, ansiedade e frustração – para enfrentá-lo, os grupos sociais recorrem cada vez mais ao 
alcoolismo, à violência, mas também à adesão a religiões como solução para seus problemas de 
saúde, principalmente quando a causa da doença está nas angústias sofridas individualmente. A 
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE/PNAD 2003, a este respeito, 
incluiu no seu levantamento o número de pessoas que buscaram “tratamentos alternativos de 
saúde” (centro espírita, curandeira, rezadeira, curiosa, benzedor, pai-de-santo, entidade espírita e 
similares) nas últimas duas semanas anteriores à entrevista.   
Este trabalho correlaciona o estresse psicológico e social, as crenças e influências percebidas e o 
recurso a religiões formais ou alternativas dentro de uma estratégia de controle dos estressores 
reconhecida por pacientes hipertensos de baixa renda, hipotetizando que este recurso é 
estatisticamente significante e de relevância na elaboração de intervenções promotoras de saúde 
no serviço público. 
 
Desenvolvimento 
 
A hipertensão arterial é uma doença crônica de alterações da pressão arterial com constantes 
aumentos e tendência a se manter elevada, e sem tratamento pode trazer sérios agravos à saúde, 
como infarto e acidente vascular cerebral. Transtornos emocionais instalam ou pioram os 
sintomas. 
Tanto os seres humanos quanto outros primatas têm mecanismos similares para lidar com o 
estresse psicossocial. Animais subordinados por outro(s) em seu grupo são mais propensos que 
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os socialmente dominantes a sofrer de problemas circulatórios e de outras mudanças no seu 
metabolismo. Nos seres humanos, tais mudanças estão ligadas a doenças cardiovasculares, e a 
hipertensão é a mais comum. De maneira semelhante, quanto mais baixo na hierarquia social de 
um país industrializado estiverem os indivíduos, maior a probabilidade de desenvolverem a 
doença3, 4. 
O controle da hipertensão é obtido através do uso de fármacos, porém os transtornos emocionais 
e o estresse psicossocial não ficam confrontados de maneira satisfatória. Insegurança quanto a 
emprego, trabalho e renda aumenta os efeitos da ansiedade e deprimem a saúde mental, 
acarretando doenças cardíacas e circulatórias3. A doença, por suas características de alta 
responsividade ao estado emocional, é incitada também por problemas socioeconômicos de 
conseqüências diretas e graves para indivíduos. Os “fatores biológicos” não explicam 
suficientemente este fato5,6. A OMS 3 reconhece e recomenda também o levantamento das causas 
sociais que prognosticam a doença e admite, dentre outros fatores sociais interferentes, o poder 
deletério das dificuldades para adquirir educação formal, dos níveis elevados de estresse 
psicossocial e o padrão de saúde mental. 
Verificou-se que o maior acesso a recursos materiais na infância e na vida adulta age como fator 
de proteção contra a hipertensão entre negros do sul dos EUA7: meninos negros e pobres 
apresentam 60% mais chances de desenvolver a doença. Eles são submetidos a frustrações e 
interdições mais intensas e numerosas pelo meio social. 
Níveis mais altos de educação foram identificados como protetores significativos contra a 
obesidade e o tabagismo – ambos anunciadores da hipertensão8. 
No Brasil, o número de casos aumentou sensivelmente nos últimos vinte anos, elevando os 
custos para o sistema público de saúde. Atualmente é a segunda doença crônica mais freqüente 
no país, mais comum entre aqueles de menor escolaridade, renda, entre pardos ou negros, e 
mulheres9 (IBGE 2006). Szwarcwald et al 10, ao analisarem a auto-avaliação de saúde a partir 
das informações da Pesquisa Mundial de Saúde brasileira, encontraram que a instrução 
incompleta e a privação material foram os fatores que mais contribuíram para uma pior 
percepção da saúde. Entre os homens, além da privação material, contribuíram os indicadores 
relacionados ao trabalho. As mortes por problemas do aparelho circulatório são as 
preponderantes nas estatísticas brasileiras (avultando 32% dos óbitos). A política pública adotada 
para enfrentar a hipertensão tem sido, desde 2002, a distribuição gratuita de medicamentos nos 
postos de saúde e descontos na sua aquisição dentro do programa Farmácia Popular, onde tais 
remédios também encabeçam a lista dos mais vendidos. 
Analogamente observou-se que o nível de renda e a situação social da comunidade onde vive um 
indivíduo é um preditor mais seguro do risco individual para acidente vascular cerebral que os 
exames preventivos solicitados pelos médicos11, 12. Verificou-se também que a hipertensão é 
mais freqüente entre mulheres, os grupos de pouca escolaridade e menor renda e de cor negra ou 
parda, não só no Brasil mas também nos EUA, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia5. O 
aumento da incidência da hipertensão coincide com o realce dos sinais sociais da pós-
modernidade, que continuam vigorando, numa forte indicação da determinação social da doença. 
A situação de saúde dos indígenas brasileiros, de acordo com a última PNAD13 do IBGE, 
corrobora esta assertiva na sua singularidade social: ao contrário do restante da população 
brasileira, não apresentam predominância de hipertensão. Entretanto, cirrose alcoólica e 
depressão são até quatro vezes mais freqüentes entre eles. Fatores genéticos e de adaptação 
cultural demonstram estar envolvidos. 
O Nordeste, região de menor PIB, escolaridade, IDH, maior proporção de pobres e de 
analfabetismo funcional, paradoxalmente, apresentou índices de prevalência de doenças crônicas 
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e mortes por causas violentas bem menores que as regiões economicamente mais 
desenvolvidas14. Em parte, isto pode ser explicado porque a prevalência da hipertensão apresenta 
significativa variação quanto a fatores sócio-culturais. 
 Dois grandes modelos explicativos procuram relacionar esses fatores com as doenças 
cardiovasculares15. O primeiro aproxima o desenvolvimento social e econômico de um país 
(aculturação e modernização) com a elevação desse tipo de doença, e o seu inverso também seria 
verdadeiro. O segundo envolve a associação entre desigualdade social e acesso aos cuidados com 
a saúde. 
Um terceiro modelo defende uma explicação complementar de influências sociais e culturais 
sobre o risco de doenças, enfatizando a forma e o grau em que os indivíduos aproximam seus 
próprios comportamentos dos modelos culturais compartilhados pela comunidade16. Este 
conceito é denominado de consonância cultural, e pesquisas no Brasil sugerem que “... quanto 
maior a consonância cultural de um indivíduo, menor será sua pressão arterial”. Ou seja, quanto 
mais próximo dos padrões sócio-culturais vigentes viverem os indivíduos, mais saudáveis eles se 
auto-referirão. Sobre a confiabilidade da auto-referência, consecutivos estudos confirmam 
índices de 80% de concordância entre a auto-avaliação do estado de saúde e a avaliação clínica 
da presença ou ausência da condição crônica de enfermidade5,17. 
Quanto à saúde cardiovascular, a própria Organização Mundial da Saúde3 recomenda programas 
de promoção da saúde mental para alcançar um bom perfil epidemiológico. Entretanto, Williams 
e Sternthal18 verificaram os resultados conflitantes que emergem das análises dos trabalhos 
científicos que investigam a correlação entre hipertensão arterial e religiosidade dos pacientes. 
Religião, espiritualidade e saúde são tópicos cujas correlações têm sido estudadas com 
freqüência maior e recente, buscando verificar se pessoas religiosas são mais saudáveis19. 
Religiões judaico-cristãs estão sendo especificamente estudadas quanto aos seus efeitos nas 
doenças dos sistemas cardiovascular, imunológico e endócrino 18,20,21,22. Exercícios de meditação 
e respiração também são estudados nos seus resultados sobre a hipertensão, como terapias 
alternativas23,24. Até o momento, na literatura científica, afirma-se que não há base empírica 
comprovando que a religiosidade efetivamente está associada a resultados benéficos à saúde, e 
que maiores estudos são necessários25. Para esta finalidade contribui o presente trabalho. 
Distinguir as crenças, influências e estratégias utilizadas pelas camadas sociais mais baixas para 
enfrentar os estressores crônicos atrelados à hipertensão arterial seria vantajoso na elaboração de 
melhores estratégias em PSF para adesão terapêutica e mesmo prevenção da patologia, porque se 
utilizaria o peso do conhecimento sócio-cultural das coletividades onde atuará o serviço público 
de saúde26. De acordo com Cotta27 o PSF é imprescindível na promoção da adesão terapêutica 
contra a hipertensão. 
Tal levantamento é subestimado e ainda pouco empregado no Brasil, ao contrário do que vem 
ocorrendo em outros países, e suprir esta necessidade é a participação pretendida por este trabalho.  
 
Método 
 
Aplicaram-se aleatoriamente 123 entrevistas abertas durante os meses de agosto e setembro de 
2007 no Centro de Controle e Tratamento da Hipertensão da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, no bairro do Castelo Branco. O critério de inclusão foi o de que os entrevistados 
apresentassem apenas a hipertensão como enfermidade que justificava a procura pelo Centro. 
Elaboraram-se 12 perguntas dentro das orientações da Teoria da Ação Racional, de Martin 
Fishbein1. Tais perguntas visavam provocar nos entrevistados respostas espontâneas, que eram 
anotadas pelos entrevistadores exatamente como proferidas. De acordo com Miller28 estas 
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primeiras idéias que vêm à mente de um entrevistado ocorrem em número de 5 a 9, por 
incapacidade de o cérebro registrar mais que esta quantidade de informações. As respostas não 
foram influenciadas pelos entrevistadores porque se utilizou a técnica, também recomendada por 
Fishbein e Miller, de apenas repetir as perguntas, com as mesmas palavras, aguardando-se as 
primeiras idéias eliciadas (saídas automaticamente). 
Os entrevistadores vestiram-se como os pacientes, sem qualquer indicador de participação na 
equipe de saúde, abordando-os na fila de espera ou na saída do Centro. 
De acordo com a Teoria da Ação Racional, a primeira etapa do trabalho busca um levantamento 
qualitativo de crenças e influências percebidas sobre o comportamento-alvo. Verificou-se, neste 
trabalho, que os comportamentos de tomar a medicação prescrita, retornar ao serviço de saúde e 
mudar hábitos alimentares foram os mais percebidos, surgindo como resposta às perguntas 1, 2, 4, 
5 e 6 da entrevista. As influências foram pesquisadas na pergunta 3.  
A teoria recomenda uma amostragem de 40 entrevistas para este levantamento de crenças e 
influências porque maiores quantidades redundariam no fenômeno da saturação das respostas. 
Recorreu-se aqui a uma amostragem maior (N = 123) para atender à necessidade de caracterização 
do perfil sócio-demográfico e quantificação estatisticamente relevante do recurso à religião como 
estratégia de enfrentamento: o Centro atende uma média de 400 pacientes hipertensos por mês. 
Estas respostas foram classificadas quanto à similaridade das dimensões psicológicas para cada 
uma das seis primeiras perguntas subjetivas a seguir, obtendo-se as crenças recorrentes expostas 
adiante na Tabela 1. As perguntas foram elaboradas em linguagem coloquial, estimulando 
respostas autênticas. 
 

1) O que é que tem de agradável no tratamento da pressão alta? 
2) O que é que tem de desagradável no tratamento da pressão alta? 
3) Que pessoas são importantes para você quando dão opinião sobre a sua  pressão? 
4) Quantas vezes você vem aqui se tratar? 
5) O que você nota que não melhorou muito apesar do tratamento? 
6) E o que você acha que ficou melhor depois do tratamento? 

 
As perguntas seguintes visavam à quantificação da religiosidade admitida e a perfilização 
socioeconômica, constando no fim da entrevista para diminuir o viés da desejabilidade social, que 
altera as respostas dadas aos outros itens de um inquérito (o entrevistado passa a responder de 
acordo com o que ele imagina que o entrevistador pensa da classe socioeconômica a que ele 
declarou pertencer): 
  
7. Você tem algum tipo de trabalho? 
8. Que tipos de problemas pioram sua pressão? 
9. Além de remédios e dieta, você faz uso da religião e da fé para melhorar sua pressão? Que 
religião? 
10. Esta é a sua religião principal ou é a única? 
11. Do ano passado para cá você lembra de ter procurado um tipo de serviço de saúde diferente - 
como centro espírita, rezadeira, benzedeira, pai-de-santo ou algo assim, tentando controlar seus 
problemas ou sua pressão? 
 (    ) Sim. Qual?  
(    ) Não. 
12. Idade................Sexo.....................Bairro................................................................... 
      Escolaridade........................... Renda da família............................................. 
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Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba. 
 
Resultados 
 
Tabela 1 – Crenças positivas, negativas e pessoas de opinião influente quanto à hipertensão 
arterial entre os usuários do Centro de Controle e Tratamento da Hipertensão da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa - PB. N = 123. 
______________________________________________________________________ 
 
1) O que tem de agradável no tratamento da H.A.? 
 
O médico é bom, o atendimento é bom.     26,06% 
Ficar tranqüilo quanto à saúde, sentir-se seguro.    25,35% 
Tomar remédio: faz a gente se sentir bem.     22,53% 
Controlar a saúde, a pressão.       18,31% 
(Total de 92,45% das crenças positivas eliciadas). 
 
2) O que tem de desagradável no tratamento da H.A.? 
 
Não poder comer o que se quer, comer ensosso.    26,34% 
Viver tomando remédio, direto. Saber que não tem cura.   20,49% 
Controlar os  remédios.       15,61% 
Sair de casa para o posto; arranjar tempo para isso; esperar.  13,17% 
Tudo é ruim. Tudo é desagradável        7,32% 
 
(Total de 83,0% das crenças negativas eliciadas). 
 
3) Quem são as pessoas importantes pra você quando dão opinião sobre o assunto? 
 
O médico         41,36% 
Familiares         34,55% 
A equipe de saúde         9,95% 
Amigos, vizinhos, colegas de trabalho      7,85% 
Só eu mesmo          6,28% 
 
(Total de 93,71% das pessoas influentes eliciadas). 
4) O que não melhorou muito, apesar do tratamento? 
 
O mal-estar (dor de cabeça, sono ruim, cansaço, arritmia).   27,50% 
A pressão. Ainda assim, de vez em quando sobe.    26,25% 
O controle da pressão, quando esqueço dos remédios ou me aborreço 10,0% 
Meus maus hábitos (dieta, fumo, álcool, exercícios)    8,75% 
 
(Total de 72,50% das crenças negativas eliciadas). 
 
5) E o que melhorou, depois do tratamento? 
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O mal-estar (dor de cabeça, sono ruim, cansaço, arritmia).    42,23% 
A pressão.          25,24% 
O controle da saúde, a tranqüilidade quanto ao corpo.    21,36% 
Meus hábitos  (dieta, fumo, álcool, exercícios).       4,85% 
       
(Total de 93,68% das crenças positivas eliciadas). 
 
6) O que piora a sua pressão? 
 
Aperreio (desgosto, raiva, preocupação, notícia ruim, contrariedade).  43,18% 
Estresse.          13,64% 
Sal, gordura na comida.        12,73% 
Problemas familiares .            9,54% 
Falta de dinheiro.            5,91% 
Emoções fortes (boas ou ruins).          4,09% 
 
(Total de 89,09% das crenças eliciadas). 
____________________________________________________________________ 
 
Verificou-se a relevância da influência médica sobre os hipertensos, seguida pela influência dos 
familiares. A qualidade do atendimento médico e a gratuidade na distribuição dos medicamentos 
foram citadas como “o que tem de bom em se tratar da hipertensão”. A sensação de controle sobre 
a enfermidade é um fator importante nas crenças positivas sobre a terapia anti-hipertensiva. O 
caráter crônico da enfermidade, por sua vez, é um vetor de desânimo, de percepção de falta de 
habilidade de controle, apropriação e modificação das condições de vida (como dieta, tabagismo, 
ingestão de álcool, solução de problemas financeiros e familiares) para melhor aderência 
terapêutica, e foi ainda correlacionado às dificuldades para obedecer à posologia medicamentosa e 
manter a freqüência ao posto de saúde. 
No campo dos dados sócio-demográficos, a maior parte dos entrevistados era do sexo feminino 
(74,8%). Na amostragem total de 123 pacientes, 39% possuíam como escolaridade o curso 
fundamental incompleto, e 21,14% o nível médio completo. O curso superior (completo ou não) 
foi atingido por 15,45% da amostra, delineando a situação de 75,59% dos entrevistados. Os 
analfabetos representaram 6,5% das entrevistas aleatórias. 
A idade dos usuários situou-se majoritariamente entre 40 e 69 anos (75% dos entrevistados). Os 
hipertensos com 70 anos ou mais representaram 17% da amostra e os de 30 a 39 anos totalizaram 
6,5%. 
A freqüência ao Centro mais comum verificada foi a mensal (65,32% dos hipertensos), seguida da 
bimensal (16,13%) e a cada dois meses (6,45%). 
A renda familiar média majoritária situou-se entre 1 e 3 salários-mínimos (52,94% dos 
entrevistados), seguida de famílias que perfaziam até 1 salário-mínimo (26,47%) e, curiosamente, 
mais de 5 salários-mínimos (20,59% das respostas). Este percentual mostrou-se muito menor 
(5,7%) num levantamento aleatório feito nos prontuários da clientela do Centro. 
A maioria dos usuários do Centro (53,5%) mora no próprio bairro do Centro (Castelo Branco, 
pertencente à classe média baixa), que atende pacientes de todos os bairros da cidade e mesmo de 
cidades do interior do Estado. Bairros vizinhos perfizeram 21,9% dos endereços citados. 
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Tabela 2 – Correlação entre gênero, situação laboral, prática de religião formal e busca por “serviços alternativos de 
saúde” para tratar dos fatores desencadeantes da hipertensão. 
_____________________________________________________________________ 
                         Homens (N = 31)                            Mulheres (N = 92) 
                            n                     %    n    % 
Ativos laboralmente  19  61,3   42  45,6 
 remunerados 
Inativos*  12  38,7   50  54,3 
Ativos buscando 10  32,2   27  29,3 
  religião formal 
Ativos não buscam  9  29,0   14  15,2 
  religião formal 
Inativos buscando   4  12,9   41  44,6 
  religião formal 
Inativos não buscam   8  25,8    7   7,6 
  religião formal 
Ativos buscam religião 2    6,4    1   1,1 
  formal e alternativa 
Ativos usando apenas    1    3,2    3   3,3 
  religião alternativa 
Ativos que não buscam 8  25,8   13  14,1 
  religião formal ou alternativa 
Inativos buscando   -    -    4   4,3 
  religião formal e alternativa 
Inativos usando apenas   -    -       -    - 
  religião alternativa 
Inativos que não buscam  8  25,8    8  8,7 
  religião formal ou alternativa 
* por aposentadoria, licença médica prolongada, desemprego ou atividade de dona-de-casa. 
 
Verificou-se que nenhum homem inativo mesclava a prática de religião formal e alternativa (ou 
serviços alternativos de saúde, conforme denominação do IBGE). Mas entre os ativos 
remunerados, a porcentagem foi surpreendentemente maior que entre as mulheres com trabalho 
pago: 6,4% contra apenas 1,1%. Os serviços alternativos citados foram os de rezadeira, leitura de 
cartas, centro espírita e terreiro. 
Em contraste, mais homens que mulheres ativas remunerados não acreditavam no recurso a 
religiões formais para tratar de seus problemas de hipertensão (29,0% contra 15,2%). 
Mais mulheres que homens inativos buscavam a religião formal para esse fim (44,6% contra 
12,9%), e mais homens que mulheres inativas não acreditavam na eficácia da religião como 
terapia (25,8% dos homens contra 7,6% das mulheres). 
Destacou-se o percentual total de pacientes que admitiu procurar religiões alternativas 
especificamente como tratamento das emoções e da hipertensão: 8,9%.  
 
Discussão 
 
As perguntas números 1 e 4 revelaram a importância para os pacientes da distribuição gratuita 
dos fármacos nas unidades de saúde pública e da qualidade do serviço prestado como promotores 
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da adesão terapêutica. A relação médico-paciente é reconhecida como um dos principais recursos 
para obter melhor adesão à terapia da hipertensão arterial em estudos de revisão da literatura 
científica atualizada29.  Novamente é validada a conclusão de Cotta27 de que o PSF é importante 
como local de promoção de mudança de hábitos ou estilos de vida para melhoria da saúde dos 
hipertensos. 
As respostas às perguntas números 2, 6 e 8 apontaram para conclusões já recolhidas na literatura 
onde se sabe que até 60% dos pacientes hipertensos em tratamento não tomam medicamentos 
adequadamente, e quando a isto se inclui dieta e exercício físico inadequados, o percentual de 
não-adesão ao tratamento anti-hipertensivo atinge 2/3 dos doentes30. Ainda corroborando esta 
discussão, Santos, Frota, Cruz e Holanda31 relatam que os hipertensos conhecem pouco a sua 
doença e usam os medicamentos de forma irregular, da mesma maneira que não mudam seus 
hábitos alimentares satisfatoriamente. Estas conclusões podem ser corroboradas nos resultados 
obtidos com as respostas às perguntas 4 e 5. 
A terceira pergunta revelou a influência preponderante dos médicos no prognóstico percebido do 
quadro clínico individual. Esta informação corrobora os resultados da pergunta 1 e revela um dos 
principais recursos de que dispõem os serviços públicos de saúde para enfrentar a patologia. Os 
médicos têm mais prestígio que os familiares dos hipertensos, mas a família problemática foi 
apontada como estressor crônico em 9,54% das entrevistas. Conseqüentemente ratifica-se que 
problemas familiares e estratégias de enfrentamento das dificuldades sejam reconhecidos como 
fatores externos na problemática da adesão ao tratamento de doenças crônicas26,32, e que a 
postura dos familiares do hipertenso seja reconhecida como importante para o êxito da terapia33. 
Surpreendentemente, no presente estudo, muito mais homens com trabalho remunerado 
admitiram procurar serviços alternativos de saúde que mulheres (6,4% contra 1,1%), o que talvez 
se deva a preocupações financeiras devidas à faixa etária predominante (40 a 69 anos). 
A sexta pergunta, reforçada pelos resultados obtidos com a pergunta 5, mostrou a força das 
emoções negativas constantes como mantenedoras do quadro hipertensivo: os entrevistados 
souberam diferenciar entre “estresse” – entendido como pressão e “aperreio” – equivalente no 
vernáculo nordestino à “mofina, apoquentamento”34 e que traduz ansiedade, frustração, raiva e 
medo percebidos de maneira difusa e conjunta. Problemas familiares, dificuldades emocionais 
individuais e problemas financeiros apresentam-se juntos nas respostas a esta pergunta, 
formando uma dimensão psicológica que indica a necessidade de construir habilidades de 
enfrentamento, como também pode se verificar nas respostas à pergunta 8. O pressuposto 
principal da TAR alerta que a mudança comportamental almejada por ela limita-se a 
comportamentos-alvo dependentes exclusivamente do controle da vontade pessoal, que o 
indivíduo poderia subjugar raciocinando sobre o que o leva a agir de determinada forma. As 
diferenças nos graus de adesão à terapia anti-hipertensiva estão, verificou-se, sob influência de 
estressores psicossociais que demandam quadros teóricos mais abrangentes para enfrentá-los.  
Adverte-se ainda que a teoria é específica para grupos homogêneos e pequenos de indivíduos, 
oferecendo assim alta validade interna. Uma validação externa das conclusões de cada trabalho 
depende dos resultados obtidos com a repetição dos levantamentos de crenças e influências em 
outros grupos semelhantes.  
O resultado do cruzamento da pergunta 7 com as respostas às perguntas 9, 10 e 11 revelou a 
utilidade e eficácia da escolha da TAR para verificar com mais acuidade o recurso aos “serviços 
alternativos de saúde” como efetivamente se dá na população de baixa renda e sua adequação para 
conseguir o eliciamento de respostas a perguntas como a de número 11 que, como se verificou 
durante as entrevistas, pode causar surpresa ou constrangimento entre os entrevistados devido ao 
choque com os dogmas de suas religiões formais. Na amostragem total, 66,7% dos pacientes 
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recorriam a religiões formais para tratar da hipertensão, o que revela não só a relevância quanto à 
necessidade de considerar este aspecto no levantamento das estratégias de enfrentamento das 
emoções negativas entre os enfermos de baixa renda. Destes, 59% eram católicos, 35%, 
evangélicos e 6%, kardecistas. Verificou-se a correspondência que faziam, durante a entrevista, 
entre o poder da fé e da religião e a vontade de continuar vivendo apesar da doença. Percebeu-se 
também que aludiam às suas “preocupações” como responsáveis não só pela piora dos seus 
sintomas, mas também como causa da instalação da hipertensão. 
 Salientou-se o montante dos entrevistados que admitiram recorrer aos “serviços alternativos” para 
tratar das emoções ligadas à hipertensão: 8,2%. Na PNAD 2003 na Paraíba o percentual indicado 
foi de apenas 1,4% , ainda assim somando os que buscaram por farmácias ou agentes comunitários 
de saúde. No Brasil, 13,1% desta amostragem do IBGE admitiu haver procurado “serviços 
alternativos” para tratar da saúde de forma geral. Hipotetiza-se então que a diferença percentual 
pode ser maior também nacionalmente, pois o questionamento do IBGE inquiria apenas sobre as 
duas semanas anteriores à entrevista, pressupondo que os motivos e a freqüência aos “serviços 
alternativos de saúde” são similares aos que fundamentam a busca pelo serviço regular público de 
saúde. 
A predominância de hipertensos entre 40 e 69 anos de idade (75% da amostra) ao mesmo tempo 
remete à consideração da influência dos fatos sócio-históricos que marcaram esta geração quanto à 
História recente das difíceis relações religiosas e étnicas na Paraíba. A primeira metade do século 
XX foi marcada por forte repressão aos cultos afro-brasileiros e por campanhas difamatórias 
mutuamente dirigidas entre católicos e evangélicos/protestantes. O espiritismo kardecista também 
enfrentou longo período de preconceito. A intolerância marcou todos os principais agrupamentos 
religiosos no período, independentemente da classe social. 
A segunda metade do século XX mostrou maior modernização das relações sociais na Paraíba, 
historicamente um dos Estados mais pobres do Brasil. Tal modernização, ainda que marcada pelo 
golpe de estado e ditadura militar imposta, melhorou o convívio religioso e arrefeceu o 
preconceito étnico. Entretanto tais condicionantes históricas interagiram com os resultados desta 
pesquisa: houve baixa citação de recurso a “pais-de-santo e terreiros”, mas alto índice de 
entrevistados residentes no próprio bairro da coleta dos dados, onde este tipo de religiosidade tem 
presença proporcionalmente destacada. 
Haver conseguido um resultado estatístico maior de respostas afirmativas quanto à procura dos 
“serviços alternativos de saúde” demonstrou a utilidade da teoria escolhida e a relevância da 
correlação proposta entre o controle das emoções na hipertensão com o recurso à religiosidade 
formal e alternativa entre pacientes de baixa renda atendidos em serviços públicos de saúde. 
Catanzaro, Meador, Koenig, Kuchibhatla e Clipp35 defendem que os sacerdotes de religiões 
formais oferecem um tipo de apoio eficaz na promoção da saúde e por custos muito baixos para 
os serviços públicos. Steinhauser, Voils, Clipp, Bosworth, Christakis e Tulsky36 sugerem que 
perguntar ao paciente sobre sua religiosidade e satisfação com ela pode auxiliar na adesão 
terapêutica. A mesma postura durante o atendimento médico aos hipertensos, objetivando 
aumentar o impacto da terapia, é sugerida por D’Souza37. A este respeito, McCauley, Jenckes, 
Tarpley, Koenig, Yanek e Becker38 relataram que 95% dos médicos alegaram ser a falta de 
tempo durante as consultas o maior obstáculo para discutir este aspecto com seus pacientes. A 
falta de treinamento específico ocupou o segundo lugar. Curlin, Chin, Sellergren, Roach e 
Lentos39 apuraram, sobre o levantamento nacional entre 1.144 médicos norte-americanos em 
2006, a postura de 45% deles em considerar inapropriado para um médico incluir o tema religião 
ou espiritualidade em suas consultas; 23% desta amostra afirmaram possuir baixo nível de 
religiosidade ou espiritualidade pessoal. Em contraste, Hamilton e Levine40 constataram, no 
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mesmo ano, que 84% de sua amostragem de 458 pacientes de religiões “neo-pagãs” (não-cristãs) 
consideravam importante que seus médicos perguntassem sobre as crenças religiosas dos 
pacientes, e que tal atitude fortaleceria sua confiança e preferência pelo profissional. Huguelet, 
Mohr, Borras, Gillieron e Brandt41 relatam que 93% dos médicos psiquiatras de sua amostra de 
100 pacientes esquizofrênicos sentiam-se à vontade para tratar do tópico religião/espiritualidade 
com estes pacientes, mas só 39% o faziam; apenas 6% seguiam uma religião formal e 4% 
acreditava que a espiritualidade era importante para a vida diária. Mais de 60% dos 
esquizofrênicos da amostragem defendiam opinião contrária à de seus médicos a respeito de 
religião/espiritualidade. 
A religião, segundo Texeira42 e Koenig43 ajuda a enfrentar o estresse e melhora a disposição para 
enfrentar doenças, sendo inclusive considerada como “fator de proteção epidemiológica” em 
estudos que verificam seus benefícios para a saúde pública. Ainda segundo Texeira42, pessoas 
mais idosas recorrem mais à religião, e também pessoas que estão enfrentando momentos 
difíceis em suas vidas. Paiva44 alerta, porém, que o enfrentamento religioso ou a cura de uma 
enfermidade, ou seja, a relação entre religião e cura, é admitida, mas não suficientemente 
mensurada ou testada. Segundo o mesmo autor, a psicologia não seria uma área do conhecimento 
suficiente para obter tais resultados. São principalmente os psicólogos que estão pesquisando e 
verificando mais significativamente a correlação entre religião ou espiritualidade e o estado de 
saúde45. 
Religião, espiritualidade e saúde são tópicos cujas correlações têm sido estudadas com 
freqüência maior e recente, buscando verificar se pessoas religiosas são mais saudáveis. As 
revisões científicas demandam bases empíricas para tal assertiva, que ainda não pode ser feita25. 
Um número crescente de pesquisas tem buscado evidências na relação cruzada entre 
religiosidade, saúde mental, física e longevidade19. Este estudo conclui que o percentual de 
pacientes hipertensos atendidos pelo serviço público de saúde e que recorrem a religiões formais 
e serviços alternativos de saúde como estratégia de enfrentamento das emoções negativas 
crônicas que compõem o quadro da patologia, à parte da terapia medicamentosa, é expressivo e 
significativamente maior do que se extrai das pesquisas oficiais na Paraíba, e que tal fato é 
relevante para a compreensão dos fatores sociais influentes na comunidade onde o serviço 
público de saúde atua, assim como na elaboração de estratégias promotores da saúde 
cardiovascular. 
Esta constatação demanda, conseqüentemente, comparações com futuros estudos similares para 
conclusões quanto a novos recursos e práticas médicas e sociais para controle da hipertensão entre 
pacientes de baixa renda no Brasil. 
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Imaginário da morte na Barquinha: uma religião amazônica na óptica do 
envolvimento711 
Vanessa P. Paskoali712(UNINORTE/AC) 
 
1. Universo simbólico da Barquinha 
Convido-os a embarcar numa viagem pelas águas do imaginário até chegar à Região Amazônica 
de nosso país, onde as águas reais são abundantes e outrora seu único meio de acesso viável, 
mais especificamente, no espaço de uma religião conhecida como Barquinha. 

A Amazônia Ocidental constitui-se num espaço de muita diversidade ainda possuidor de 
mistérios e riquezas, despertando em torno de si os mais distintos interesses. Meu interesse, neste 
caso, refere-se à rica religiosidade que se originou neste contexto e agora alcança também outros 
continentes. Trata-se de uma expressão religiosa de caráter sincrético, que agrega elementos do 
animismo religioso indígena, do catolicismo popular, do espiritismo Kardecista, dos cultos afro-
brasileiros e correntes místico-filosóficas. 
Na junção destes elementos e em situação específica se origina a religião do Santo Daime. Santo 
Daime também é o nome como comumente ficou conhecida a Ayahuasca713, bebida utilizada em 
inúmeros rituais distribuídos por toda Amazônia Ocidental entre um grande número de povos 
indígenas, curandeiros vegetalistas e nos cultos sincrético-urbanos, nos quais, podemos 
constatar, gravita toda uma “constelação simbólica” em torno deste elemento central. 

O uso de substâncias dessa natureza como recurso para conectar-se ao “sobrenatural” é 
uma prática comum tanto no Oriente quanto no Ocidente, desde a pré-história até o presente e  
vem expandindo suas fronteiras para além das populações “ditas” tradicionais. 
O fato de estas plantas serem utilizadas há milênios demonstram a sua relevância na vida 
religiosa e cotidiana das culturas ou sociedades antigas e também de diversos grupos na 

                                            
711 Trabalho apresentado no XV Cilco de Estudos sobre o Imaginário. Imaginário do Envolvimento-

Desenvolvimento, Fórum XVII – Religiao, Imaginário e (Des) Envolvimento, em outubro de 2008 
712 Mestre em Antropologia, pela PUC-SP, professora assistente da UNINORTE – AC. 
713 A Ayahuasca ou Santo Daime também pode ser identificada por uma série de outros nomes ou expressões, 

tais como: Daime, Mariri, Yagé, Hoasca, Kamarampi, Nixi Pae, Caapi, Vegetal, “licor dos deuses” ou o “vinho das 
Almas”. (PASKOALI,  1998, p. 88). 
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atualidade, que têm conservado suas tradições, tratando tais substâncias com caráter mágico ou 
sagrado714. 
A relação estabelecida entre homens e plantas – que denomino de plantas de poder715 – 
possibilita a vivência de experiências místicas. São plantas que produzem determinadas 
substâncias e que podem influenciar nas profundidades da mente e do espírito humano, 
especialmente quando se passa a utilizá-las como instrumento para vislumbrar um mundo além 
da realidade, “más allá”716, mas que se manifesta na vida das pessoas e, em certa medida, os 
orienta. Nesta relação, destacamos a possibilidade de libertação dos limites prosaicos do mundo 
material, da existência mundana, permitindo ao homem a comunicação com o mundo 
espiritual717. 

Essas são plantas que têm a capacidade de elevar ou ampliar o estado da consciência dos 
indivíduos. Plantas, cujo interesse, tem aumentado vertiginosamente nas últimas quatro ou cinco 
décadas, devido ao seu uso e seu possível valor na e para a sociedade moderna, industrial e 
urbanizada. 
As plantas com poder enteógeno devem seus efeitos a um número limitado de substâncias 
químicas que atuam de modo específico em partes definidas do sistema nervoso central718. O 
estado de ampliação de consciência normalmente não dura muito tempo: desaparece quando os 
princípios que os causam são metabolizados e excretados pelo corpo. Nos rituais religiosos estas 
substâncias são ingeridas, na maioria das vezes, em dosagens terapêuticas. Fora dos rituais elas 
raramente são consumidas, mas é claro que existe uma variação de grupo para grupo e também 
quanto ao tipo de substância. 

As populações indígenas sempre consideraram essas plantas como um presente dos 
deuses. Para os homens e mulheres da floresta, o auxílio destas plantas na aplicação direta aos 
problemas de suas vidas é considerado, ainda hoje, indispensável. 
No estado do Acre evidenciamos o freqüente uso ritual de inúmeras plantas com caráter místico-
religioso e medicinal. No que se refere aos cultos urbanos, registramos a existência de três linhas 
religiosas que têm como um de seus elementos centrais a Ayahuasca719. São elas: (1) a Linha do 

                                            
714 Durante muito tempo a prática terapêutica de caboclos e de curandeiros fez parte das representações dos 

habitantes da floresta.  
715 Estas plantas têm recebido uma nomenclatura variada por diferentes estudiosos, em que os termos 

utilizados com maior freqüência são: alucinógenas, enteógenos, psicomiméticos, phantástica, eidéticos, psicógenos, 
psicodislépticos, psicodélicos, psicoativos, entre outros. 

716 Expressão utilizada por CIPOLLETTI & LANGDON em La muerte y El más Allá em lãs culturas 
indígenas latinoamericanas. Equador, Abya-Yala, 1992. 

717 Percebemos estas plantas como portadoras de substâncias químicas que, quando absorvidas pelo 
organismo do homem em doses não tóxicas, produzem mudanças na percepção, no pensamento e no estado de 
ânimo (acalmando ou estimulando), provocando mudanças profundas na esfera da experiência e na percepção da 
realidade, incluindo espaço e tempo. 

718 Na composição da Ayahuasca normalmente é utilizado um tipo de cipó denominado de Banisteriopsis 
caapi (Jagube), embora em algumas referências botânicas conste outra variedade que seria o Banisteriopsis 
inebrians. Somando aos efeitos do cipó são acrescentadas as folhas de um arbusto Psychotria viridis, também 
conhecidas como Folha Rainha ou Chacrona. Com relação a este componente pode também haver algumas 
variações, dependendo da distribuição espacial e dos costumes, ou seja, do contexto onde diferentes grupos fazem 
uso desta bebida. Segundo Schultes e Hofmann (1982, p. 127) a harmina é o principal alcalóide encontrado nas 
plantas utilizadas na composição da Ayahuasca e os alcalóides secundários são harmalina, tetrahidroharmina e 
dimetiltriptamina, que atua diretamente no sistema nervoso central, produzindo efeitos que alteram a consciência e 
provocam as visões. 

719 Utilizamos o termo “urbano” pelo fato de que hoje, em função do crescimento ou alargamento da cidade 
(Rio Branco) os Centros e Igrejas desta religiosidade estão aí localizados. Mas isso não significa que a intenção 
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Santo Daime (precursora, elaborada pelo Mestre Irineu, a partir da década de 1930); (2) a Linha 
da Barquinha (derivada da primeira, organizada pelo Mestre Daniel em 1945); e (3) a Linha da 
União do Vegetal, a UDV (fundada em 1960, pelo Mestre Gabriel). 

Cada uma destas linhas constituirá, no decorrer de suas histórias, diversas dissidências, 
culminando com um número significativo de Centros e Igrejas, localizados em Rio Branco e em 
outros municípios, mas também em outras unidades da federação e outros países. 

O mestre Daniel, fundador da Barquinha, assim como mestre Irineu, são conterrâneos 
vindos do Maranhão e chegam ao Acre por via fluvial, já que naquela época (anos 20)  era quase 
impossível ingressar nesta região de outro modo. As águas e os barcos possuem, portanto, forte 
representação simbólica para os habitantes do Acre. 

Ambos possuem em comum nas suas biografias o fato de terem ingerido a Ayahuasca na 
intenção de obter cura de alguma doença e aliviar os sofrimentos por que passavam e de terem 
recebido uma visão reveladora que os orientou a organizar as religiões que ora apresentamos. 

Na Barquinha, um ambiente simples, mas acolhedor recepciona aos que lá recorrem em 
busca de auxílio. Seguidas algumas recomendações, todos são bem vindos  para uma travessia 
rumo ao imaginário, no intuito de encontrar respostas a questões relativas à existência individual, 
às dificuldades sociais, enfim, buscar um destino para suas vidas. O Daime é bilhete de entrada 
neste universo, pois atua de maneira a contagiar o profano, reforçando sua transformação em 
sagrado.  
A Barquinha representa, para os membros da comunidade, a Arca de Noé, que conduzirá aos 
“marinheiros do mar sagrado” (como os integrantes se autodenominam) numa grande viagem, 
com provas, tempestades, sofrimentos, até alcançarem um plano mais elevado, onde encontrarão 
a luz  e  a salvação. Escatologicamente acreditam que o mundo chegará a um fim, e aqueles que 
estiverem na “Barca” serão salvos, pois estão recebendo as instruções da “luz” de como devem 
agir para alcançar a salvação.720 

Existe uma conexão vital entre os membros, o mestre e a Igreja. O grupo que participa 
dos cultos vivencia as experiências sagradas não só no momento do culto. Estar na Igreja não é 
para eles um ato de representação, pois sua vida cotidiana expressa a realidade de pessoas que 
vivem no mito.  

Os ensinamentos da doutrina orientam os passos e ações dessas pessoas. Sua transmissão 
ocorre através das mensagens advindas dos hinos e das mirações individuais. Como é o mestre 
quem recebe os hinos, ele representa o mediador entre os domínios humanos e extra-humanos e, 
portanto, orienta o grupo. Juntos formam a Igreja. 

Os membros  da Barquinha demonstram dedicação praticamente integral aos rituais, que 
acontecem todas as quartas e sábados, além dos dias dedicados às festividades com bailado nos 
terreiros, romarias ou ao feitio do Daime, enfim um calendário bastante amplo do qual, 
acreditam participar além dos integrantes, os visitantes espirituais. 

A experiência com o Daime leva a um confrontamento pessoal interno, no qual o 
indivíduo passa por um processo de purificação, de “limpeza” para encontrar o equilíbrio e a 
harmonia necessários ao seu bem estar. 

                                                                                                                                             
destas linhas seja contrária à realização de uma forma de vida cada vez mais próxima à natureza, à floresta. 
Caracteriza-se neste sentido, na perspectiva do envolvimento. 

720 PASKOALI, Vanessa Paula. A cura enquanto processo identitário na Barquinha: o sagrado no cotidiano. 
São Paulo, 2002, p. 66.  
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Quando os efeitos físicos da bebida começam a surgir – de 20 a 30 minutos após a ingestão – a 
pessoa entra em estado de letargia, modifica a respiração, tornando-a mais profunda, os 
movimentos ficam lentos e a pessoa já não consegue posicionar-se de qualquer modo, a coluna 
precisa ficar ereta e centrada com a cabeça, as pernas e os braços não devem ficar cruzados. Em 
contrapartida os órgãos dos sentidos – principalmente visão, audição – ficam completamente 
aguçados e fica ampliada a consciência. A percepção do ao redor se altera, assim como a 
percepção de si, enquanto indivíduo inserido no contexto. Todas as ilusões, todas as seduções 
que impediam o homem de ver e reconhecer suas forças, suas fraquezas ou faltas desaparecerão a 
partir deste encontro interior, que fornece a orientação para reordenar a conduta, colocando-a em 
sintonia com os ensinamentos da doutrina. A partir deste momento, o efeito consiste numa visão 
que descobre a causa da doença, da fragilidade humana, ou seja, o lugar do arrebatamento das 
forças vitais. 
 

Embora esses estados “expandidos” possam ocorrer espontaneamente, ou possam se 
provocados através de hipnose ou de bombeamento sensório, são, com freqüência, 
experimentalmente causados pelo uso de drogas e plantas (mente-manifestada). 
Tipicamente, estes estados desenvolvem-se em quatro diferentes níveis: sensório, 
evocativo-analítico, simbólico e integral. No nível sensório, há relatos subjetivos de 
alterações do espaço, do tempo, da imagem do corpo e das impressões sensórias. No 
nível evocativo-analítico, surgem idéias e pensamentos novos  acerca das 
psicodinâmicas do indivíduo ou acerca da concepção do mundo e de seu papel nele. No 
nível simbólico, há uma identificação com personalidades históricas ou lendárias, com 
recapitulação evolucionária ou com símbolos míticos. No nível integral, há uma 
experiência religiosa e/ou mística, na qual Deus (ou a “Base do Ser”) é confrontado ou 
na qual o indivíduo tem a impressão subjetiva de dissolver-se no campo energético do 
universo721. 

 
Os integrantes da Barquinha atingem esses níveis de expansão, alterando sua cosmovisão 

e a idéia do papel que devem desempenhar. As experiências vivenciadas durante os rituais 
marcam tão significativamente as vidas dos indivíduos, que é geralmente a partir destas que 
decorre a decisão por tornar-se um membro oficial. 
Este aprendizado ocorre mais especificamente no instante da miração, experiência 
proporcionada pela Ayahuasca e que conduz ao êxtase, à transcendência. Acreditam que nesse 
momento, ao se completar a conexão com o sagrado, os seres divinos transmitem a sabedoria, 
revelam os ensinamentos da doutrina e os mistérios da vida. 
 
2. Imaginário da Morte na Barquinha 
 
 Na partitura simbólica e ritualística da Barquinha, a concepção de morte exerce um papel 
importante. Desde há muito, a morte é entendida como uma ameaça ao homem, à sua existência. 
Esta prerrogativa não é própria apenas aos membros da Barquinha, que sofrem diante de tal 
inquietação. Na verdade, a maior ameaça sentida em relação à morte parece ser a ausência de 
uma explicação segura para tal fim, instaurando um sentimento de incerteza, de caos, de 
desequilíbrio associado à idéia da morte. 
 Esta preocupação não é um fato novo, já que a morte é um dos fenômenos mais 
constantes já evidenciados. Ela atinge a todos, indiscriminadamente, isso é certo. Por mais que se 

                                            
721 KRIPPNER, Stanley. Estados alterados de consciência. In: WHITE, John (org.). O mais elevado estado 

da consciência. São Paulo: Cutrix/ Pensamento, 1997, p. 24. 



 1052 

empenhem esforços no sentido de superá-la, a morte continua eminente a todo ser vivente. Para 
Morin722 a consciência deste fato causa aos seres humanos um trauma, que se manifesta 
correlativamente pela angústia da morte e pela busca de uma promessa da imortalidade. 
 Motivados pelos questionamentos humanos diante da morte, tanto a religião, quanto a 
ciência e a filosofia buscam-lhe soluções, elaborando complexos teóricos e doutrinários com a 
finalidade de acomodar a ansiedade relativa à morte. 
 Arthur Schopenhauer afirma que “a morte é propriamente o gênio inspirador, ou a musa 
da filosofia”. Embora plantas, animais, enfim todo ser vivente esteja destinado à morte, apenas 
entre os homens surgiu com a razão, por uma conexão necessária, a certeza terrível da morte. Na 
linguagem da natureza morte significa aniquilação. Acompanhado da certeza de seu fim advém 
um sentimento desolador à espécie humana. Diante desse fato, o filósofo argumenta que: 
 

[...] como sempre na natureza a todo mal é dado um remédio, ou pelo menos uma 
compensação, então essa mesma reflexão, que nasce da idéia da morte, também nos 
leva às  concepções metafísicas consoladoras, das quais as necessidades e 
possibilidades são igualmente desconhecidas ao animal723. 

  
 As elaborações filosóficas, científicas e  religiosas serão, portanto, como que o antídoto 
da razão contra a certeza da morte. As condições e o grau em que este fim será atingido, 
certamente será diferente em épocas e em sociedades distintas.  

Na Europa, no início da Idade Média, havia uma familiaridade com morte, que acontecia 
geralmente na presença de parentes, amigos e vizinhos e num ambiente doméstico. Era comum a 
confecção do “álbum dos mortos” pelas famílias, onde se guardavam as fotos de vivos com os 
parentes mortos, sentados e maquiados como se vivos estivessem. 

Do mesmo modo, em alguns outros países de cultura não ocidentalizada, a morte é 
comemorada com grandes festas, pois acreditam na ligação entre os vivos e os espíritos dos 
mortos, como é o caso da cultura mexicana e japonesa, por exemplo. 

Com o progresso da ciência, da tecnologia, da medicina moderna, a morte já não 
representa mais somente um capricho do destino. Desenvolve-se a capacidade de prolongar a 
vida, com o conhecimento detalhado das doenças e a formulação de novos medicamentos. É 
preciso reconhecer que a modernidade trouxe muitos benefícios à vida humana e à vida social. 
Com a identificação do código genético, a leitura do DNA e todos os recursos da engenharia 
genética, foi possível conhecer profundamente a matéria viva, conhecer, por exemplo, que tipo 
de gene é responsável por determinadas doenças, possibilitando, posteriormente, o 
desenvolvimento de formas capazes de corrigir a realidade, prevenindo muitos males. Acontece 
que as possibilidades desse sistema moderno são bem polêmicas.  

Um aspecto apenas da questão mostra que os infinitos benefícios que trouxe o 
desenvolvimento médico-científico estão limitados a uma parcela reduzida da população e não 
acessível a toda humanidade, como se pretendia. A igualdade foi cada vez e sempre mais banida, 
e a desigualdade toma proporções incontroláveis. 
Neste ponto concordamos com Berlinguer724 quando afirma que nestas condições, a população 
que não tiver acesso a tal tratamento médico estará socialmente morta – ou excluída – antes 

                                            
722 MORIN, Edgar. O homem e a morte. 2ª ed. Tradução: João Guerreiro Boto e Adelino dos Santos 

Rodrigues. Portugal: Publicações Europa-América, 1970, p. 35. 
723 SCHOPENHAUER, Arthur. Da Morte/ Metafísica do Amor/ Do sofrimento do Mundo. Coleção A Obra-

Prima de Cada Autor. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
724 BERLINGUER, Giovani. A Doença. São Paulo: Hucitec, 1988, p. 72. 
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mesmo de estar morta fisicamente. Atualmente se discute o modelo de racionalidade científica, 
conjectura-se a passagem por uma crise, destacando o fato de que, apesar dos avanços, as 
pessoas estão menos certas a respeito do futuro do que estiveram no passado. 

Percebemos então que as relações estabelecidas entre o ser humano e seu imaginário 
sobre doença e as formas de curar-se, a fim de afastarem de si o medo da morte, envolvem 
muitos aspectos. Diante da desordem que o ameaça, sua (ou a nossa) tendência natural é procurar 
a ordem, ou ao menos uma maneira que o possibilite interpretar, compreender ou que o ajude a 
aceitar as realidades caóticas.  

Acreditamos, então, que não exista um modelo único para esta compreensão, pois seguem 
atuando paralelamente o sistema médico-científico de saúde e o sistema mágico-religioso. A 
questão não está em qualificar ou desqualificar nenhuma das duas lógicas. As classificações não 
podem ser vistas como estáticas, porque os limites entre estas práticas são flexíveis e são 
permeáveis. Neste sentido, quando a doença e o sofrimento que ela comporta se apresentam 
como algo inexplicável, todas as alternativas são buscadas, antes que se morra física ou 
socialmente.  

Não obstante este fato, isso que as pessoas buscam pode ser encontrado nas crenças 
religiosas, pois estas fornecem uma perspectiva que se move para além das realidades da vida 
cotidiana, envolvendo o poder dos recursos simbólicos para formular idéias analíticas, que 
estabelecem explicações convincentes, capazes de transformar tal realidade: corrigindo-a e 
completando-a. 

A importância dos cultos religiosos no tratamento das doenças e na interpretação da 
morte tem sido amplamente reconhecida na literatura antropológica. Leva-se em conta que, ao 
invés das explicações reducionistas da medicina, os sistemas religiosos de cura oferecem uma 
explicação à doença que se insere no contexto sociocultural mais amplo do sofredor. Enquanto o 
tratamento científico despersonaliza o indivíduo, o tratamento religioso visa agir sobre este como 
um todo, reinserindo-lhe como sujeito em um novo contexto de relacionamentos, numa óptica do 
envolvimento.   

No contexto das floretas amazônicas, a morte é tradicionalmente resgatada pelas 
sociedades indígenas, através da ligação por eles estabelecida com os espíritos ancestrais e os 
espíritos da natureza, que, segundo sua percepção, auxiliam-nos no processo de orientação à 
vida. Este contato somente é possível ocorrer durante as viagens que realizam em outros planos. 
Mas, para alcançar outras dimensões – afirmam – é necessário “morrer”. Para os grupos 
indígenas dormir e sonhar também significa entrar no mundo dos mortos, por isso, o estado 
atingido quando da ingestão da Ayahuasca é comparado a entrada neste mundo, onde acreditam 
aprender os ensinamentos necessários para a vida cotidiana. 
A morte aparece constantemente no enredo que situa  o uso ritualístico dessa substância. Na 
terminologia quêchua, empregada pelos Incas, Ayahuasca significa “a pequena morte” ou “a 
entrelaçadora da alma dos vivos e do espírito dos mortos”.725 
A preocupação diante da morte surge como um dos principais fatores que levam as pessoas a 
buscarem na Barquinha uma orientação com direcionamentos práticos. Para os membros, a idéia 
inicial de morte aparece como o fim de uma ligação estabelecida com as doenças. “O homem 
pode adaptar-se, de alguma forma, a qualquer coisa que sua imaginação possa enfrentar, mas ele 
não pode confrontar-se com o caos, com algo que ele não pode explicar” – argumenta Geertz726. 

                                            
725 PASKOALI, Vanessa Paula. Navegar é preciso, morrer não é preciso.  (Monografia graduação). 

Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 1988, p. 88. 
726 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. São Paulo, LTC, 1989, p. 114. 
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A finalidade maior da Barquinha é navegar continuamente no turbulento mar da 
existência, buscando a luz ou a orientação necessária para esclarecer os mistérios relativos à 
vida. A luz propiciada pela Ayahuasca é o combustível e as viagens representadas pelos rituais 
são de aprendizagem, aprimoramento, purificação. 

Na concepção dos membros desse Centro, existem duas fontes perceptivas do mundo: 
uma dimensão aparente, visível do mundo material e um mundo invisível, cuja natureza é 
espiritual. São dois lados de uma mesma realidade. Neste sentido, Durand oferece-nos uma 
explicação quando diz que: 

 
Sempre que abordamos o símbolo e os problemas do símbolo e a sua decifração, 
encontramo-nos em presença de uma ambigüidade fundamental. Não só o símbolo tem 
um duplo sentido, um concreto, preciso, o outro alusivo e figurado, como também a 
classificação dos símbolos nos revela os << regimes>> antagónicos sob os quais as 
imagens vêm ordenar-se. Mais, não é só o símbolo que é duplo, as hermenêuticas 
também são duplas: umas redutoras, <<arqueológica>>, as outras instauradoras, 
amplificadoras e <<escatológicas>>.727 

 
Assim, os integrantes da Barquinha acreditam que o ser humano está no mundo para 

aprender, melhorar sua condição e evoluir, ou seja, que sua existência material é unicamente um 
passo para o próximo estágio, o espiritual. O Daime funciona como um atalho que encurta o 
caminho do desenvolvimento espiritual ou como um catalisador que acelera e esclarece os 
estágios da evolução. Ao ser ingerido ritualisticamente, torna-se um veículo de comunicação 
entre a vida material e a vida espiritual e por isso, às vezes, é comparado pelas pessoas que 
fazem uso desta substância a um instrutor que sempre está ensinando, fornecendo “a mensagem 
correta na hora certa”. 

Durante os rituais, os indivíduos são conduzidos a uma reorganização da sua experiência 
no mundo, ao mesmo tempo em que passam da situação de “expectadores” a “participantes 
diretos”, respondendo aos estímulos de acordo com o novo cenário e discurso.  
 Os caminhos vão sendo revelados nestas seções rituais, quando as características 
indesejáveis passam a ser enfrentadas de tal modo que se tornem passíveis de tratamento e 
possam ser reduzidas e/ou eliminadas, resultando numa disposição otimista interior, fortalecendo 
o indivíduo para que atinja a felicidade. 
 Neste aspecto, guiamos nossa interpretação ainda segundo a perspectiva de Gilbert 
Durand, para quem a imaginação simbólica é dinamicamente negação vital, negação do nada da 
morte e do tempo. Nesta essência dialética – afirma – da imaginação simbólica é que os homens 
encontram o princípio restabelecedor de equilíbrio para suas vidas. 

Ao término da navegação, o indivíduo já não se sente mais como um simples viajante. 
Encontra-se num momento de êxtase com o sagrado, completamente envolvido pelo contexto e 
verdadeiramente acolhido pelo grupo. 
Em estudos anteriores, identificamos na Barquinha três aspectos distintos, porém não distantes 
acerca da concepção de morte. O primeiro refere-se à morte física, entendida ,segundo Regina 
Müller728, como um momento crucial de passagem, uma passagem radical de trânsito, na qual o 
indivíduo definitivamente deixa o plano material. Esta idéia de morte como fim definitivo se 
reconstrói aos poucos, conforme os indivíduos apreendem os ensinamentos da Barquinha, 

                                            
727 DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. 6ª ed. Portugal: Edições 70, 1993. 
728 MÜLLER, Regina Polo. Muertos y seres sobrenaturales: separación y convivência. In: La muerte y El 

más Allá em lãs culturas indígenas. Equador: Abya-Yala, 1992. 
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fortemente influenciados pelo espiritismo kardecista e os princípios de reencarnação e carma. 
Em função disso, o sofrimento torna-se meio para se redimir dos erros e a morte representa a 
possibilidade de aperfeiçoamento da alma. A morte deixa de ser castigo para ser passagem. 
Assim: 

A arte de morrer é substituída pela arte de viver, os cuidados relativos à morte são 
transferidos para a vida, para cada dia desta vida. Não se trata, porém, de uma vida 
qualquer: a preparação para a morte exige que toda a vida seja impregnada de morte729. 

  
A segunda concepção é a de morte iniciática, vivenciada pelos indivíduos que decidem se tornar 
membros oficiais da igreja, quando a conversão marca a ruptura. Significa abdicar do mundo do 
trabalho, de outras assistências, de outras festas, vícios e vaidades para renascer numa outra 
posição (identidade) junto ao grupo, para uma nova forma de vida vinculada a um novo universo. 

Para os novos membros, a transformação do modo de vida ocorre a partir do ingresso 
formal ao grupo. É a transição do desespero e da angústia que sentia quando chegou ao Centro, 
ao consolo e à esperança que encontra quando passa a fazer parte, quando é iniciado. 

Nos seus depoimentos, as pessoas demonstram felicidade por fazer parte de uma missão 
que fornece sentido para a vida, que proporciona a cura às doenças, que ajuda ao próximo e os 
ajuda a compreender o sofrimento e a prepararem-se para uma vida espiritual. 

De acordo com Durand, uma das principais funções da imaginação simbólica está na 
reação defensiva da natureza contra a inevitabilidade da morte, através da inteligência, uma 
reação de antagonismo entre o instinto da morte e o instinto da vida. Reação que suscita imagens 
e idéias que “deitam por terra a representação deprimente”. 
 

A função da imaginação é, acima de tudo, uma função de <<eufemização>>, mas não 
simplesmente ópio negativo, máscara que a consciência ergue diante da hedionda 
figura da morte, mas, pelo contrário, dinamismo prospectivo que através de todas as 
estruturas do projeto imaginário, tenta melhorar a situação do homem no mundo730. 

 
Como a ordem cósmica corre o risco de ser continuamente perturbada pela ameaça de 

retornar ao caos pelas faltas e erros dos homens, confirmando o grande drama escatológico que 
deixa transparecer a linguagem religiosa da Barquinha, seus membros procuram uma maneira 
própria de agir, de modo que venham garantir sua salvação. O cumprimento das regras enquanto 
membro representa o merecimento de seguir viajando em companhia dos marinheiros do mar 
sagrado. 
A terceira morte identificada é a que ocorre durante cada miração. Remete a um momento 
singular dos rituais. O daime coloca o indivíduo numa noosfera que facilita uma revelação 
espiritual, ao mesmo tempo em que registramos um rompimento da noção do tempo e do espaço, 
além de um rompimento entre o eu exterior e o eu interior do sujeito que vive a experiência. É 
uma morte simbólica, um momento de transcendência e despoluição731,   momento em que 
ocorrem as provações, surgindo, não raro, representações de morte – a pessoa pode visualizar a 
própria morte. Pode ocorrer também uma série de visões agradáveis, viagens a lugares 
conhecidos ou desconhecidos, jardins com muitas flores e luzes coloridas. Muitas vezes, a 
experiência é identificada com a vivenciada em casos de EQM732. É nesta condição que o 
                                            

729 ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Tradução Luiza Ribeiro. Rio de Janeiro, 1983. 
730 DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. 6ª ed. Portugal: Edições 70, 1993, p. 99. 
731 Despoluição em que se nota inclusive a ocorrência de vômitos, suores e lágrimas. 
732 Experiência de Quase Morte, ou morte clínica com posterior retorno à vida, fase em que se fica além da 

vida, porém antes da morte verdadeira. 
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indivíduo se encontra consigo mesmo, onde toda sua vida acontece num instante, de modo a ser 
vista nos mínimos detalhes. Ao voltar do êxtase, a sensação é de morrer-renascer em mesmo 
corpo, mas com nova consciência. 

Segundo Edgar Morin, 
 

A morte trabalha o espírito humano. A certeza da morte, ligada à incerteza da sua hora, 
é uma fonte de angústia para a vida. O encontro entre a consciência de si e a 
consciência do tempo determina a consciência do viver no tempo e de dever enfrentar a 
morte [...] E, enquanto diante da morte ele se abre para o infinito e para o mistério, o 
espírito diante da Natureza se abre para o mundo733. 

 
Ao freqüentar os Centros da Barquinha, os indivíduos afirmam encontrar uma resposta 

satisfatória àquilo que buscavam, ou seja, o sofrimento e a dor, a morte e a vida passam a ter 
novo significado e sua percepção diante da realidade está alterada, reformulada. 

Através do imaginário elaborado por esta religiosidade a morte é eufemizada enquanto 
segue na viagem que conduz ao extremo de uma vida eterna, destruindo qualquer possibilidade 
de imagem negativa que se tinha quando da chegada ao porto. 
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Vítor Lins Oliveira (UFPB) 

 
 Atualmente, a vertente do rosacrucianismo com maior número de membros afiliados é a 
Ordem Rosacruz AMORC (Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis), fundada em 1915, nos 
Estados Unidos. Esta é uma organização internacional de caráter cultural, místico e fraternal, 
constituindo um movimento filosófico, iniciático e tradicional, de homens e mulheres dedicados 
ao estudo e aplicação das leis naturais que regem o universo, com o objetivo de promover a 
evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e 
propiciar uma vida harmoniosa para alcançar saúde, felicidade e paz. 
 Segundo Harvey Spencer Lewis, primeiro Imperator734 do atual ciclo da Ordem Rosacruz 
“a Ordem Rosacruz teve sua concepção e seu nascimento tradicionais no Egito” (LEWIS, 1987, 
p. 23). 
 Essa afirmação merece a ressalva, feita pelo próprio Lewis, de que a palavra Rosacruz ou 
qualquer variação da mesma não foi empregada inicialmente. Contudo, os princípios e objetivos 
perpetuados atualmente pela Ordem Rosacruz derivam, do ponto de vista mítico, da 
Fraternidade organizada pelo faraó Thutmosis III da XVIII dinastia no século XV a.C. 
 “Quem então terá casado a rosa e a cruz? – perguntava-se Goethe” (REBISSE, 2004, p. 
11). A expressão Fraternidade Rosa-Cruz foi publicada pela primeira vez no Fama Fraternitatis 
em 1614. Portanto, todos os acontecimentos posteriores a essa data são enriquecidos com 
inúmeros documentos escritos publicados que contém o termo rosa-cruz e são considerados 
como os acontecimentos autenticamente históricos. 
 No entanto, examinando mais atentamente os fatos anteriores ao Fama, evidenciamos a 
ligação esotérica735 entre os mistérios egípcios antigos e os ensinamentos rosacruzes 
contemporâneos. Por isso, do ponto de vista do imaginário, o rosacrucianismo tem suas origens 
tradicionais situadas no Antigo Egito. 
 Sendo assim, eis o resumo do relato mítico das origens do rosacrucianismo: 
 Na Idade Antiga, a civilização egípcia alcançou um elevado grau de conhecimento. No 
entanto, os mais profundos segredos do universo e do ser humano não eram suscetíveis de 
preservação por meio de registros apenas materiais, como em papiros ou nas paredes dos templos. 
Sendo assim, os mais sábios organizaram classes ou escolas de mistérios, que se localizavam em 
grutas isoladas ou templos, e nas quais compareciam pessoas selecionadas por seu alto grau de 
caráter a fim de compreender esse profundo conhecimento. 
 É extremamente difícil determinar quando começaram essas escolas. A busca do 
conhecimento entre os antigos egípcios surgiu simultaneamente com a sua consciente observação 
e análise dos eventos comuns de sua vida. A repetição cíclica de certos fenômenos na natureza, 
como o movimento do Sol e o rejuvenescimento da vida vegetal na primavera, e em seu próprio 
Ser, como o nascimento e a morte, constituiu-se nos primeiros mistérios do homem primitivo. 
 Em alguns casos, classes muito seletas eram realizadas nas câmaras privadas do faraó 
reinante. Os membros dessas congregações tornaram-se cada vez mais seletos, os ensinamentos 
mais profundos e as discussões tão dialéticas, que delas surgiu uma sociedade muito autocrática 
                                            

734 Cargo mais alto da hierarquia da Ordem Rosacruz-AMORC que, na atualidade, juntamente com outros 
quatro membros compõem a Diretoria da Suprema Grande Loja da Ordem Rosacruz-AMORC. Subseqüentemente, 
vêm os cinco diretores de cada uma das Grandes Lojas da Ordem Rosacruz-AMORC. 

735 O termo “esotérico” vem do grego esôterikos, que significa literalmente “para o interior”. Esoterismo é 
então o estudo daquilo que provém do interior dos fenômenos e que só se pode abordar com o intelecto até certo 
ponto. 
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e secreta, composta das inteligências verdadeiramente grandes da época. Desse modo foram 
assentados os alicerces da Grande Fraternidade Branca736. (LEWIS, 1987, p. 29). 
 O primeiro faraó a dirigir essas escolas de mistérios em suas câmaras privadas foi Ahmosis 
I, que reinou de 1580 a.C. a 1557 a.C. Foi ele sucedido como Faraó, por Amenhotep I, que veio a 
ser instrutor na escola secreta durante três anos. Em 1538 a.C., Thutmosis I foi coroado, sendo 
assegurado por sua esposa Ahmasi, a primeira mulher que se tornou membro da classe em 
igualdade de condições com os homens. Hatshepsut, sua filha, o sucedeu e governou 
independentemente como rei e, também como co-regente, após a morte do esposo e meio-irmão 
Thutmosis II. Foi Thutmosis III que organizou a presente estrutura física da Fraternidade secreta e 
esboçou muitas de suas normas e de seus regulamentos, reinando aproximadamente, de 1500 a.C. 
a 1447 a.C. (LEWIS, 1987, p. 29 e 30). 
 Como em todas as épocas, havia aqueles que poderiam ser chamados de pensadores 
avançados, filósofos autênticos, sábios e eruditos. Muitos deles eram estudantes dos princípios 
místicos ensinados pelos antecessores de Thutmose III e tinham, evidentemente, grande fé no 
êxito final desses princípios; com efeito, quando Thutmose III propôs que a classe que vinha se 
reunindo em suas câmaras fosse transformada em uma ordem hermética e secreta, nenhuma voz 
manifestou desacordo e foram estabelecidos estatutos antes que a assembléia se dispersasse nas 
primeiras horas do amanhecer. Essa importante Reunião de Conselho, pois assim é considerada 
em todos os registros oficiais da Ordem, ocorreu no período que corresponderia à semana de 28 de 
março a 4 de abril de 1489 a.C., de acordo com nosso atual calendário. Admite-se geralmente que 
tenha ocorrido na quinta-feira, 1 de abril, porém isto pode estar relacionado com a posterior 
instituição da Quinta-Feira Santa. De qualquer forma, a quinta-feira tornou-se o dia habitual para 
reuniões rosacruzes e a Quinta-Feira Santa passou a constituir oportunidade para Convocações 
especiais de Templo, em muitas Lojas da AMORC no mundo inteiro. Doze conhecidos Fratres e 
Sorores participaram desse primeiro Conselho Supremo. Portanto eram nove Fratres e três 
Sorores, nesse Conselho, combinação de número muito significativa. (LEWIS, 1987, p. 31 e 32). 
 Nenhuma demonstração mundana foi escolhida para a Fraternidade, demonstrando os 
registros que o pensamento predominante era o da conservação do sigilo. A organização não fazia 
qualquer publicidade; não necessitava de propaganda alguma, além do conhecimento direto 
transmitido aqueles cuja presença fosse desejada; e, como a própria palavra traduzida para 
Fraternidade (corporação secreta e fraternal) representava um nome suficiente para todos os fins, 
não encontramos qualquer outro termo. No entanto, princípios, normas e procedimentos foram 
bem definidos a fim de que esse conhecimento pudesse ser transmitido corretamente ao longo do 
tempo. (LEWIS, 1987, p. 32 e 33). 
 Antes de sua transição, Thutmosis III nomeou seu filho Amenofis II, que reinou de 1448 
a.C. a 1420 a.C. e, por sua vez, foi sucedido por seu filho Thutmosis IV, que reinou de 1420 a.C. a 
1411 a.C. Seu filho, Amenofis III, ocupou o trono de 1411 a.C. a 1375 a.C. Com sua transição, o 
império caiu nas mãos de seu filho, Amenofis IV, em 1367 a.C. Foi ele o último Grande Mestre na 
família dos fundadores e aquele a quem o rosacrucianismo deve a filosofia e os escritos, tão 
universalmente empregados nas atividades de todas as Lojas do mundo inteiro. (LEWIS, 1987, p. 
35). 
 Amenhotep IV nasceu no Palácio Real, em Tebas, no dia 24 de novembro de 1378 a.C. Sua 
mãe, Tii, ou Tia, era de origem ariana; contudo, tanto ele como seu pai, dedicavam-lhe o mais 
sincero respeito e tinham sempre orgulho em denominá-la Rainha Tia, em todos os monumentos. 

                                            
736 A Grande Fraternidade Branca corresponderia ao conjunto de todos os iniciados que, independemente de 

religiões ou tradições, tem a missão de guiar os seres humanos para a Tradição Primordial. 
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Tinha ele apenas onze anos de idade, em 1367 a.C., quando foi coroado, e começou 
imediatamente uma carreira não superada por qualquer outro faraó do Egito. Seu pai, tendo sido 
Mestre da Ordem durante muitos anos, construiu o grande Templo de Luxor, dedicando-o à 
Fraternidade, aumentou ainda o Templo de Karnak e, de muitas maneiras, deixou monumentos de 
testemunho e louvor. A Fraternidade contava, nessa época, com 283 Fratres e 62 Sorores. A 
instalação de Amenhotep IV como Mestre por Decreto do Conselho ocorreu no Templo de Luxor, 
a 9 de abril de 1365 a.C., ao pôr-do-sol, na presença de sua noiva e de seus pais. (LEWIS, 1987, p. 
35 e 36). 
 Amenofis IV teve a inspiração de abolir a adoração de ídolos e introduzir a religião e 
adoração do Deus único Aton, uma divindade suprema, cujo espírito estava nos Céus e cuja 
manifestação física era o Sol (Símbolo da Vida). Isto estava de acordo com as doutrinas secretas e 
transformava a adoração do Sol, como deus, em adoração de Deus, simbolizado pelo Sol. Foi o 
começo do monoteísmo no Egito e a origem da adoração de uma divindade espiritual que existia 
por toda parte, em todas as coisas, mas, que não era coisa alguma da Terra. (LEWIS, 1987, p. 36 e 
37). 
 Em seguida, uma arrojada reforma foi iniciada em todo o Egito, por seu decreto, proibindo 
qualquer outra forma de adoração além dessa. Ele mudou seu próprio nome, de modo que não 
fosse incoerente com sua reforma. Amenofis significava “Amon está satisfeito”; isto ele alterou 
para Akhenaton ou Ikhenaton, que significava “devoto de Aton” ou “Glória a Aton”. Construiu 
uma nova capital em El Amarna chamada Akhetaton, que significa “o horizonte de Aton”, na 
planície de Hermópolis, num terreno virgem à beira do deserto, e abandonou Tebas porque ela era 
a magnífica cidade de Amon. Em El Amarna, ele construiu também um grande templo para a 
Fraternidade, em forma de cruz, além de um grande número de casas para o Conselho. (LEWIS, 
1987, p. 38 e 39). 
 A cronologia utilizada pelos rosacruzes da atualidade se inicia com o ano 1353 a.C., pois 
em março deste ano, o faraó Akhenaton reuniu os Mestres de todas as escolas de mistérios, 
realizou pela primeira vez o ritual que todos deveriam seguir para iniciar e encerrar todas as 
reuniões místicas, introduziu a cruz e a rosa como símbolos e adotou a Cruz Ansata, numa cor 
especial, como emblema a ser usado por todos os instrutores ou Mestres. Esta data, portanto, 
marca o início da uniformização das atividades ritualísticas. Com efeito, o último ano de sua vida 
foi dedicado à elaboração de um maravilhoso sistema de símbolos, usado até o presente, para 
exprimir cada fase da ciência, arte e filosofia rosacruzes; e, embora alguns desses símbolos 
tenham sido revelados ao profano pelas pesquisas dos egiptólogos, muitos permanecem secretos e 
todos eles são compreensíveis apenas aos iniciados. No dia 24 de julho de 1350 a.C., foi ele 
realmente elevado, por um instante, para depois descer, em suave repouso, com um sorriso de 
iluminação em seu semblante. (LEWIS, 1987, p. 39). 
 O final do primeiro período da história da Fraternidade terminou com a transição de 
Akhenaton. Em 1350 a.C., havia somente uma assembléia secreta, que se reunia no Templo de El 
Amarna: eram então 410 Fratres e Sorores, inclusive os Oficiais da Loja e os membros do 
Conselho Supremo. (LEWIS, 1987, p. 43). 
 Hermes foi então o próximo Mestre da Fraternidade. (LEWIS, 1987, p. 44). Ainda sobre 
ele: 
Afortunadamente, na época da transição de Amenofis IV, havia na Ordem um sábio chamado 
Hermes. Tão grande era a sua sabedoria e, além disso, tão místicos eram seus muitos escritos, 
propositadamente velados de modo a serem úteis somente para os futuros iniciados, que os 
profanos, posteriormente, tornaram-no um mito; assim é que, hoje em dia, existem pessoas que 
tentam identificá-lo com o deus egípcio “Thot”. [...] Nasceu ele em Tebas, a 9 de outubro de 1399 
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a.C. Viveu até a idade de 142 anos, falecendo no Mosteiro Rosacruz de El Amarna no dia 22 de 
março de 1257 a.C. Sua múmia repousa, juntamente com outras, numa tumba situada nas 
proximidades de El Amarna. (LEWIS, 1987, p. 44 e 45). 
 As atividades externas da Grande Fraternidade Branca durante a Era Pré-Cristã, estavam 
concentradas em um certo número de ramificações controladas por um grupo de oficiais 
supremos. Os Mestres Supremos da Grande Fraternidade Branca retiraram-se da atividade pública 
e, juntamente com um conselho de eminentes consultores, passaram a constituir o corpo esotérico 
conhecido desde então como a Grande Loja Branca. (LEWIS, 1987, p. 53). 
 A primeira expansão da Fraternidade para o mundo ocidental originou-se nos grandes 
centros de sabedoria do Egito antigo, quais sejam Tell El Amarna, Tebas, Heliópolis e Alexandria. 
Os grandes mestres, sábios, ou Kheri-Hebs (altos sacerdotes), que dirigiam a instrução, eram 
iniciados da Grande Fraternidade Branca. Autorizaram eminentes sábios, como discípulos a viajar 
e difundir a Luz, por meio de organizações de várias denominações. (LEWIS, 1987, p. 53). 
 Em 1203 a.C., alguns Fratres da Ordem, que pertenciam ao Grau dos Illuminati, que 
corresponderia ao décimo segundo e último grau ou derradeiro círculo dentro da Ordem, foram 
incumbidos de se dirigir a outros países para difundir a doutrina secreta estabelecendo outras 
Lojas. Assim como os que foram ao Egito em busca da Luz, considerados qualificados após os 
testes, receberam a incumbência de retornar aos seus respectivos povos e fundar uma Loja em 
nome da Fraternidade. (LEWIS, 1987, p. 46 e 47). 
 Aproximadamente no ano 1000 a.C., dirigiu-se ao Egito um personagem que está 
registrado com o nome de Saloman e que foi posteriormente identificado como Salomão. Sobre 
seu período de estudo e preparação (LEWIS, 1987, p. 47): 
Desejava obter instrução nas mais altas ciências e filosofias egípcias, de modo que foi 
encaminhado para El Amarna com uma carta de apresentação do intendente de Tebas. Chegou a 
El Amarna no dia 4 de julho de 999, com o nome de Saloman, o jovem buscador. Saloman não 
completou seus estudos, pois, indicam os registros que ele deixou El Amarna “antes do quarto 
exame”. Causou uma inequívoca impressão de amor, sabedoria e virtude, e isto fez com que todos 
ficassem consternados diante de sua súbita, porém anunciada partida. (LEWIS, 1987, p. 47). 
 Com cinco anos de governo na Palestina, completou Salomão a construção de um Templo 
destinado a abrigar uma sociedade, ou fraternidade, nos moldes daquela que encontrara em El 
Amarna. Um estudo das plantas e vistasde corte do chamado Templo de Salomão, mostra que ele 
era, não apenas tipicamente egípcio, em arquitetura e decoração, mas, copiado do Templo místico 
de El Amarna, até mesmo na posição do Altar, com a exceção de que as estruturas laterais, que 
faziam do prédio original uma cruz, foram eliminadas no seu projeto. (LEWIS, 1987, p. 48 e 49). 
 A Fraternidade de Salomão era atentamente vigiada pela fraternidade do Egito, que mudara 
novamente sua sede para Tebas, devido a transformações políticas e incursões bélicas ao território 
de El Amarna, que afinal reduziram toda a comunidade a ruínas. Foi observado que Salomão 
restringira sua ordem a homens e a ela adaptara muitos detalhes dos serviços místicos e iniciações 
tradicionais. A princípio, acreditou-se que ele requereria carta patente à Grande Loja de Tebas, 
para tornar a sua obra um ramo da Fraternidade; entretanto, tornou-se evidente, antes que tivesse 
lugar a primeira assembléia, que ele não estava abraçando os ensinamentos tradicionais, pois 
usava o Sol como símbolo exclusivo seu. (LEWIS, 1987, p. 49).  
 Ainda sobre sua fraternidade: 
A respeito do desenvolvimento da fraternidade de Saloman, como era oficialmente denominada 
em todos os documentos antigos, encontra-se referência em toda a literatura relacionada com a 
Franco-Maçonaria. Transformou-se ela em uma ordem fraternal, semimística, filosófica e secreta, 
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poderosa e de grande dignidade, que alterou gradativamente os princípios estabelecidos por 
Saloman, é verdade, fazendo-o, porém, para maior benefício do homem. (LEWIS, 1987, p. 49). 
 Já nessa época, os gregos se dirigiam a Tebas para estudar. Foi então que teve início a 
expansão da organização pelo mundo inteiro. Entre os primeiros que se tornaram famosos na 
Fraternidade havia Solon que ingressou em 618 a.C. e foi o primeiro capelão que não era egípcio. 
Anaximandro, que era seu contemporâneo, veio de Mileto para estudar em Tebas. (LEWIS, 1987, 
p. 49 e 50). 
 Quanto a Pitágoras: 
Pitágoras nasceu em Samos, no dia 26 de novembro de 582 a.C. Ingressou na Ordem em Tebas, a 
2 de abril de 531 a.C. e, tendo passado por todos os exames e iniciações, alcançou o Grau dos 
Illuminati no dia 16 de outubro de 529 a.C., partindo imediatamente para Crotona, Itália, com as 
jóias e os documentos necessários à fundação de uma Grande Loja nesse país. [...] Essa Grande 
Loja veio a ter 300 irmãos e irmãs e emitir muitas cartas constitutivas para Lojas locais da Ordem 
em toda a Itália. (LEWIS, 1987, p. 50). 
  Philadelphus, o ptolomeu que foi o principal responsável pela fundação da primeira 
grande universidade em Alexandria, no Egito, mais ou menos no ano de 305 a.C. tentou a 
princípio criar um centro de filosofia eclética com inspiração grega. Contudo, ele teve notícia do 
vasto conhecimento das leis naturais que os iniciados das escolas de mistérios possuíam e 
constatou que grande parte desse conhecimento correspondia a aquele que ele estava tentando 
introduzir trazendo da Grécia. Suas ações subseqüentes demonstram que ele percebeu que o 
conhecimento ocidental era em grande parte sincrético e proveniente do Egito. (LEWIS, 1987, p. 
54). 
 Havia um contemporâneo de Philadelphus, chamado Manetho, Alto Sacerdote de 
Heliópolis e homem erudito, que era também ilustre escriba da Grande Fraternidade Branca e 
tinha acesso aos ensinamentos secretos da Ordem. Philadelphus incumbiu Manetho de compilar 
uma história do Egito e, especialmente, um texto do conhecimento místico das escolas secretas da 
Grande Fraternidade Branca. (LEWIS, 1987, p. 54). 
 Na História do Egito de Manetho, há uma interessante referência a Moisés, que 
demonstra ter este sido também um iniciado da Grande Fraternidade Branca do Egito, tendo 
transmitido seu conhecimento ao seu povo, de maneira velada. Eis o trecho em questão:  
Moisés, filho da tribo de Levi, educado no Egito e iniciado em Heliópolis, tornou-se Alto 
Sacerdote da Fraternidade no reinado do Faraó Amenofis. Escolhido pelos hebreus para ser o seu 
chefe, adaptou às idéias do seu povo a ciência e a filosofia que aprendera nos mistérios egípcios; 
encontram-se provas disto nos símbolos, nas Iniciações, bem como nos seus preceitos e 
mandamentos. As maravilhas que Moisés narra como tendo ocorrido no topo do Monte Sinai são, 
em parte, um relato velado da iniciação egípcia, que ele transmitiu ao seu povo quando 
estabeleceu um ramo da Fraternidade Egípcia em seu país, do qual descenderam os Essênios. O 
dogma do “Deus único”, que ele ensinou, era a interpretação da Fraternidade Egípcia e constituía 
ensinamento do Faraó que fundara a primeira religião monoteística conhecida do homem. As 
tradições que ele assim estabeleceu, eram totalmente conhecidas apenas por algumas pessoas, 
sendo preservadas nos arcanos das sociedades secretas constituídas pelos Terapeutas e pelos 
Essênios. (LEWIS, 1987, p. 55 e 56). 
 Notável entre as fases da expansão da obra da Fraternidade a outras terras foi o 
estabelecimento de dois ramos conhecidos como os Essênios e os Terapeutas. Os Essênios 
constituíram o grupo que se deslocou para a Palestina e os Terapeutas formaram um ramo 
semelhante, estabelecido para o mesmo propósito, na Grécia. (LEWIS, 1987, p. 57). 
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 Os Essênios737 fundaram uma comunidade de membros e assistentes na Galiléia, setor 
não-judaico ou gentio da Palestina, onde possuíam muitas residências; construíram seu principal 
mosteiro, com um templo, no topo do Monte Carmelo, onde Elias, na qualidade de descendente 
da Grande Fraternidade Branca, fundara antes um retiro e ensinara muitos mistérios da 
Fraternidade. (LEWIS, 1987, p. 57). 
 Pouco antes da era Cristã, fundara também a Grande Fraternidade Branca, um novo 
mosteiro, com um templo e outros prédios, como grande centro de suas atividades, em Heliópolis. 
Esse templo era conhecido como Templo de Helios, sendo às vezes denominado Templo do Sol. O 
intercâmbio entre o Templo de Heliópolis e o Monte Carmelo era íntimo e freqüente, de modo que 
muitos dos filósofos que viajavam de vários pontos da Europa para o Egito, a fim de estudar, 
permaneciam por algum tempo no Monte Carmelo. (LEWIS, 1987, p. 57). 
 Bem próximo ao nascimento de Jesus, a grande biblioteca e os registros mantidos em 
Heliópolis foram transferidos para o Monte Carmelo, ao mesmo tempo que a Fraternidade Essênia 
na Palestina, juntamente com outros ramos da Grande Fraternidade Branca, preparavam-se para a 
vinda deste Grande Avatar. (LEWIS, 1987, p. 57). 
 O nascimento de Jesus no seio de uma família de gentios que vivia na comunidade essênia, 
na Galiléia, concretizou as expectativas da Fraternidade, de modo que, desde então suas atividades 
externas passaram a girar em torno do ministério do Mestre Jesus. Ao término da vida de Jesus, o 
Cristo, seus discípulos e os altos oficiais da Grande Fraternidade Branca planejaram desenvolver o 
novo ciclo de iluminação e revelação de doutrinas que ele introduzira, sendo então fundada uma 
congregação externa, um movimento público, conhecido como Igreja Cristã. Este movimento se 
transformou gradativamente em uma organização pública mais ou menos independente. (LEWIS, 
1987, p. 57 e 58). 
 Durante a época da organização do movimento cristão, e no transcorrer dos séculos 
seguintes, o círculo interno da Grande Fraternidade Branca continuou a operar como escola não 
sectária, não religiosa, de ensinamentos místicos, ocultos e científicos. Todas as atividades 
externas, tais como o movimento essênio, o cristão, e o de corporações semelhantes em vários 
países, representam a congregação externa da Grande Fraternidade Branca, ao passo que as 
escolas e os templos secretos, com seus altos sacerdotes e instrutores, além do grande corpo de 
estudantes, representavam a congregação interna. Através dos tempos, até o presente, a Grande 
Fraternidade Branca tem continuado a operar dessa maneira dual. (LEWIS, 1987, p. 58 e 59). 
 No século III, durante o que se poderia chamar de período de declínio do misticismo ou da 
filosofia mística no mundo ocidental, foi enviado um emissário, do Egito para Roma, a fim de 
conquistar o coração e a mente do povo com um misticismo verdadeiro, livre das superstições dos 
cultos e capaz de moderar o frio intelectualismo que ali florescia. Seu grande trabalho é 
geralmente denominado Neo-Platonismo, porém, corresponde a conhecimentos do misticismo, 
tanto anteriores quanto subseqüentes àquela época. (LEWIS, 1987, p. 56). 
 Esse Grande Mestre foi Plótino, que nasceu em Licópolis, no Egito, por volta de 205. 
Durante onze anos foi discípulo pessoal de Ammonius Saccas, na grande escola de Alexandria, 
que lhe transmitiu os ensinamentos de Platão e foi intermediário para sua iniciação nos círculos 
internos da Grande Fraternidade Branca. Chegou ele a Roma no ano 244 e fundou sua escola 
como parte da ampla atividade externa da Grande Fraternidade Branca. (LEWIS, 1987, p. 56). 
 Algumas centenas de anos após a fundação da Igreja Cristã, e enquanto ela estava sendo 
ativamente difundida pelos representantes da Grande Fraternidade Branca, nas regiões em que as 

                                            
737 Os Manuscritos do Mar Morto, que muito enriqueceram o conhecimento sobre os essênios, ainda nem 

haviam sido encontrados quando Harvey Spencer Lewis escreveu seu livro. 
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doutrinas, os ensinamentos, poderiam trazer o maior benefício, o Templo Supremo e mosteiro, 
assim como a biblioteca e os registros do arquivista, foram transferidos do Monte Carmelo para 
novos prédios construídos numa região isolada do Tibete, onde a Sede dos Grandes Mestres da 
Organização foi mantida por algum tempo. (LEWIS, 1987, p. 58). 
 Foi durante o período de luta e discórdia que o movimento cristão enfrentou, que a Grande 
Fraternidade Branca acreditou ser aconselhável o estabelecimento de uma outra organização, 
composta quase exclusivamente de homens, denominada Militia Crucifera Evangelica. Seu 
propósito era o de proteger a cruz, como símbolo místico, contra seu emprego errôneo por parte 
daqueles que procuravam realizar cruzadas de perseguição às pessoas que não se inclinavam a 
aceitar uma interpretação sectária do seu antigo simbolismo. (LEWIS, 1987, p. 59). 
 É na instituição dessa Militia que se encontra a origem de todas as organizações militantes 
que se tornaram defensoras da fé nos anos posteriores. Todavia, cabe destacar o fato de que a 
Militia Crucifera Evangelica nunca se tornou uma corporação ativa de executores ou cruzados, 
mas simplesmente de silenciosos defensores que juravam nunca desembainhar a espada, exceto 
em absoluta defesa pessoal. (LEWIS, 1987, p. 59). 
 Quando a Grande Fraternidade Branca alcançou a região que hoje constitui a França, nos 
primórdios da Era Cristã, ali recebeu sua maior acolhida. Nessa época dirigia Carlos Magno sua 
grande escola de sabedoria. (LEWIS, 1987, p. 65). 
 Um dos filósofos, Arnaud, foi incumbido de viajar para Jerusalém, no ano de 778, a fim de 
aprender o máximo acerca dessa maravilhosa sociedade secreta que possuía a chave de todas as 
ciências e artes. Arnaud viajou para Jerusalém, de onde foi encaminhado para o Egito. Está 
registrado que ele pediu humildemente sua admissão à Ordem, em Tebas, e depois, solicitou 
permissão para fundar uma Loja subsidiária na França (então Império Franco). Arnaud completou 
seus estudos no Egito em cerca de dois anos e um mês e quando regressou a França em 802, 
recebeu uma importante ovação na câmara do trono de Carlos Magno. (LEWIS, 1987, p. 66). 
 Carlos Magno não se tornou um Mestre da Ordem; mas, após uma protelação de dois anos, 
permitiu que fosse fundada uma Loja em Tolouse. A Loja original foi estabelecida em um 
mosteiro provisório na periferia de Tolosa (a cidade antiga), que hoje se encontra em ruínas a 
pouca distância da atual cidade de Tolouse. Arnaud foi o Mestre daquela primeira Loja que teve 
sua convocação de abertura realizada em 804. (LEWIS, 1987, p. 67). 
 O primeiro Grande Mestre da França foi Frees, que serviu de 883 a 899. Até então, não 
eram nomeados Grandes Mestres. Deveria funcionar apenas uma Loja em cada país, de 
conformidade com os planos originais, e o Mestre dessa Loja não tinha outro poder ou autoridade, 
além de administrá-la. A outorga de cartas constitucionais ainda estava nas mãos do Conselho 
Supremo. Foi Frees quem sugeriu ao Conselho a conveniência de serem estabelecidas Grandes 
Lojas em certos países, concedendo-se aos seus Mestres o direito de outorgar cartas 
constitucionais a outras Lojas, dentro das fronteiras nacionais. Foi somente um ano antes de sua 
transição, em 898, que Frees recebeu autoridade e instruções para fundar outras Lojas na França; a 
segunda Loja foi imediatamente fundada, em Lyons. Havia muitos estudantes dedicados da Ordem 
em Tolouse, que viviam em Lyons, de modo que eles não perderam tempo, após anos de espera, 
para ali fundar uma Loja bastante próspera. Finalmente, em 1001, foi fundado um mosteiro na 
França na antiga cidade romana de Nemausus, hoje Nimes. Esse mosteiro tornou-se o núcleo do 
grande Colégio Rosacruz ou École R.C., que prosperou na França do século doze até meados do 
século dezesseis, e que foi restabelecido em 1882, em Montpellier. (LEWIS, 1987, p. 67 e 68). 
 A Ordem expandiu-se para a Alemanha pouco depois de fundada a Grande Loja da França. 
O próprio Carlos Magno foi o primeiro a introduzi-la na Alemanha, pois, por sua ordem, Mause se 
instalou em algum lugar ao longo do Reno, perto de Coblenz, e ali deu início a uma propaganda 
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para a aquisição de Membros, de maneira discreta e digna. Entretanto, ele não viveu o suficiente 
para testemunhar os frutos do seu trabalho, pois, as restrições feitas à afiliação eram rigorosas e 
muito rígidas. Porém, em 1100, foi fundada uma Loja em Worms, que se tornou a Grande Loja. 
(LEWIS, 1987, p. 69). 
 Durante o século doze, a obra se desenvolveu rapidamente na Alemanha, porém, 
permaneceu tão secreta e inativa em suas manifestações externas, por todo o seu período de 108 
anos de inatividade, que pouco se conhecia da Ordem e de seus Membros. Ao aproximar-se do 
século quinze, veio um novo período de quietude ou adormecimento para a Ordem, de modo que, 
à medida que seus Membros passavam pela transição, poucos eram admitidos. Controvérsias 
religiosas e outras perturbações ameaçavam a completa destruição da Ordem. No começo do 
século quinze, havia somente cerca de setecentos Irmãos e Irmãs da Ordem vivendo na jurisdição 
da Grande Loja Alemã, em Leipzig. Todavia, quase no fim do século dezesseis ocorreu mais uma 
vez o grande ressurgimento cíclico. (LEWIS, 1987, p. 69 e 70). 
 Nesse contexto, o Grande Mestre alemão Simon Studion, nascido em 1543, planejou uma 
convenção internacional em 1586 com o objetivo de organizar um corpo especial de membros 
para a defesa da cruz contra seu abuso em atividades destrutivas e lamentáveis. Essa convenção 
ocorreu em Hanover, foi oficialmente denominada Cruce Signatorum Conventus e a sessão de 
abertura ocorreu em 27 de julho de 1586. (LEWIS, 1987, p. 83).  
 Ainda sobre essa reunião: 
O próprio Studion fez o discurso de abertura, lendo a história da Militia original, formada na 
Palestina logo após a fundação das primeiras igrejas cristãs; apresentou a seguir os altos 
representantes de muitos países, bem como os legados das muitas coroas que apoiaram o 
movimento. Revelam os registros que essa convenção, com o plano nela traçado, foi particular e 
especificamente patrocinada por Henrique IV, rei de França e Navarra (que recebera as “armas” 
da antiga Militia), pela Rainha Elisabeth I da Inglaterra e o rei da Dinamarca, além da nobreza de 
outros países. A organização então instituída adotou a antiga denominação Militia Crucifera 
Evangelica... Todos que assinaram o grande pergaminho dessa convenção foram intitulados ou 
armados Cavaleiros e obreiros secretos, para proteger a organização em suas atividades 
construtivas, restaurar os ensinamentos puros e místicos dos Cristãos Primitivos e dos 
Rosacruzes, e impedir qualquer espécie de perseguição à liberdade do pensamento religioso e 
científico. (LEWIS, 1987, p. 83 e 84). 
 Alguns anos mais tarde, quando os registros das atividades dessa grande organização 
haviam sido reunidos de todos os países, Simon Studion compilou um grande livro de 1995 
páginas, dedicando-o a Frederick, que era Grande Mestre dos Rosacruzes. Esse livro foi 
intitulado Naometria e concluído em 1604738. Grande parte do livro é dedicada a uma história da 
cruz e de seu verdadeiro significado espiritual ou místico, da rosa e de seu significado simbólico, 
e à especial significação da rosa e da cruz, quando unidas. Na página 271, há uma ilustração da 
união das duas e a frase latina Hierichuntis Rosa ex quotour ins Partes739. O livro contém ainda 
um esboço completo dos princípios Rosacruzes, recordando os antigos ensinamentos dos 
Essênios, dos primeiros Cristãos, e dando ênfase ao significado espiritual ou místico dos ideais 
rosacruzes. (LEWIS, 1987, p. 84). 

                                            
738 O manuscrito original jamais foi compilado ou reeditado em qualquer forma e constitui uma das 

publicações examinadas somente por historiadores eminentes que nele encontram provas decisivas do 
rosacrucianismo antes da publicação dos Manifestos Rosacruzes. 

739 Coroa consagrada juntas no centro a Rosa tanto quanto suas Partes.  
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 A organização, nos poucos séculos que precederam a Era Cristã, consentiu em adotar um 
regulamento que pode ter sido estabelecido séculos antes, ou posto em prática nessa ocasião com 
um novo regulamento. Ele instituía uma alternação de ciclos ativos e inativos, com 108 anos de 
duração. O número 108 é por si mesmo significativo para todos os estudantes do ocultismo, 
porém, o motivo por que esse novo regulamento foi adotado não é conhecido. De acordo com os 
termos desse regulamento, cada jurisdição que constituía um ramo da organização deveria 
escolher um certo ano para aniversário de sua fundação e, desse ano em diante, operar conforme a 
periodicidade dos referidos ciclos. (LEWIS, 1987, p. 71). 
 Um ciclo completo de existência, do nascimento ao renascimento, deveria ser de 216 anos. 
Os primeiros 108 anos desse ciclo deveriam constituir um período de atividade externa, 
generalizada, enquanto que o segundo período de 108 anos deveria se caracterizar pela atividade 
silenciosa, secreta, quase assemelhando-se à inatividade total. Esse período de inatividade deveria 
ser seguido de mais 108 anos de atividade externa, tal como se nascesse uma nova Ordem da 
organização, sem qualquer ligação com os ciclos anteriores. (LEWIS, 1987, p. 71). 
 Ao aproximar-se o momento de cada jurisdição ou país promover o renascimento da 
Ordem, eram tomadas providências para a habitual emissão de um manifesto, ou panfleto, que 
lançava o começo de um novo ciclo. É difícil afirmar exatamente quando foi este costume adotado 
e, naturalmente, na era pré-cristã, a emissão de panfletos, de matéria impressa, era impossível; 
assim sendo, um decreto especial era proclamado, ou disseminado verbalmente e pela exibição de 
um certo símbolo no seio do povo. Esse manifesto, decreto, ou símbolo, anunciava a descoberta de 
uma “tumba”, em que fora encontrado o “corpo” de um grande Mestre, C. R-C, juntamente com 
jóias raras e escritos secretos, ou inscrições gravadas em pedra ou madeira, que conferiam 
poderes, aos descobridores da “tumba”, para restaurar a secreta organização. (LEWIS, 1987, p. 
73). 
 Quando chegou a ocasião do renascimento na Alemanha, no século XVII, o incidente da 
abertura da “tumba” recebeu mais difusão do que jamais se dera a semelhante fato, em qualquer 
país. Isto foi devido sobretudo à invenção da arte gráfica, que tornou possível a distribuição dos 
Manifestos Rosacruzes740, sob a forma de panfletos emitidos em cinco línguas diferentes e 
disseminados por várias nações ao mesmo tempo. Surgindo num momento crítico na evolução da 
religião e da filosofia, e sendo tão amplamente distribuídos, os panfletos desse século atraíram 
tal atenção universal, entre pessoas que jamais tinham ouvido falar da organização, que se criou 
e registrou uma impressão geral no sentido de que uma nova organização, nunca antes conhecida 
no mundo, fora trazida a existência graças à descoberta de uma tumba e o corpo de um 
personagem sem par na história. Essa impressão errônea foi registrada em inúmeros relatos 
históricos superficiais posteriores. (LEWIS, 1987, p. 73). 
 A descoberta de um “corpo” numa “tumba”, ou do corpo de uma pessoa conhecida como 
C. R-C, é alegórica, não devendo ser compreendida em seu sentido literal. Em primeiro lugar, a 
palavra “corpo”, em latim, simbolizava algo inteiramente diferente do corpo físico de um 
homem. Em segundo lugar as iniciais C. R-C não significavam Christian Rosenkreutz, exceto na 
tradução das palavras que elas representavam para o alemão. Estas iniciais, significando Christus 
da Rosa-Cruz, podem ser traduzidas para o latim, o francês e outras línguas sem qualquer 
alteração; portanto, as iniciais C. R-C, não se referiam a palavras alemãs nem francesas, e sim, 
latinas. (LEWIS, 1987, p. 74). 

                                            
740 Consultar meu artigo Manifestos Rosacruzes do Século XVII publicado no I Simpósio Internacional em 

Ciências das Religiões, João Pessoa, 2007. 
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 Após o resumo da origem mítica do rosacrucianismo, passemos à aplicação da metodologia 
da Antropologia do Imaginário a fim de classificar este documento textual: 
 Gilbert Durand assim define o Imaginário (2002, p.18): 
... o Imaginário – ou seja, o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital 
pensado do homo sapiens – aparece-nos como o grande denominador fundamental onde se vêm 
encontrar todas as criações do pensamento humano. O Imaginário é esta encruzilhada 
antropológica que permite esclarecer o aspecto de uma determinada ciência humana por um outro 
aspecto de uma outra. 
 Sobre essa classificação do imaginário de Gilbert Durand (2002, p. 377): 
Essa vontade descritiva devia levar-nos a uma análise e depois a uma classificação estrutural dos 
diversos conteúdos possíveis do imaginário. Assim, mostramos como os três reflexos dominantes 
[postural, digestivo e copulativo] que tinham servido de fio condutor psicológico para a nossa 
investigação repartiam três grandes grupos de esquemas: os esquemas diairéticos e 
verticalizantes por um lado, simbolizados pelos arquétipos do cetro e do gládio isotópicos de 
todo um cortejo simbólico, e por outro lado os esquemas da descida e da interiorização 
simbolizados pela taça e as suas componentes simbólicas, e por fim os esquemas rítmicos, com 
os seus matizes cíclicos ou progressistas, representados pela roda denária ou duodenária e o pau 
com rebentos, a árvore. Tínhamos agrupado esta tripartição em dois regimes, um diurno, o da 
antítese, o outro noturno, o dos eufemismos propriamente ditos. Em seguida, mostramos como 
essas classes arquetípicas determinam gêneros estruturais e tínhamos descrito as estruturas 
esquizomórficas, as estruturas místicas e por fim as estruturas sintéticas do imaginário. 
 Dentre os métodos da Teoria do Imaginário, a mitocrítica merece destaque por ser o 
emprego de um método de crítica literária ou artística que centra o processo de compreensão no 
relato de caráter mítico inerente à significação de todo e qualquer relato. (Durand, 1985). 
 A mitocrítica aborda imediatamente o próprio ser da obra no confronto entre o universo 
mítico, que forma a compreensão do leitor, e o universo mítico que emerge da obra. O 
procedimento metodológico segue três passos básicos: levantamento dos temas redundantes; 
combinações de situações, personagens e cenários e; diferentes lições do mito e as correlações de 
uma tal lição de um tal mito com as de outros mitos de um tempo ou de um espaço culturais bem 
determinados. (Durand, 1985). 
 Aplicando este processo metodológico, podemos classificar as origens míticas rosacruzes 
pertencendo predominantemente ao Regime Noturno e à Estrutura Sintética do Imaginário. 
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A Construção do Shopping Manaíra e o Imaginário Mítico das Águas do Rio 
Jaguaribe. 
Niedja Lemos741   
Gilvando Estevam da Silva742  
Introdução 
 O Rio Jaguaribe, fica em João Pessoa, sendo o mais extenso da cidade, passa pelo norte 
da capital do estado da Paraíba, incluindo o Jardim botânico, que é considerado uma das áreas 
mais verdes do mundo. 
Nossa observação partiu de uma comunidade ribeirinha, próxima ao local onde o rio limita a 
cidade com o município de Cabedelo, que será o espaço amostral  de nossa pesquisa, parindo do 
pressuposto de que ela ainda guarda uma significativa vitalidade histórica, econômica e cultural. 
Atualmente, eles vivem num espaço mais afastado e  transformado no bairro de São José, sendo o  
rio Jaguaribe limite com o bairro de Manaíra, aquele abriga uma comunidade extremamente pobre 
em contraste com essa que abriga em seu seio uma classe de recursos abastardo, ou seja o rio 
divide os ricos dos pobres. 
Nesse aspecto,  o Manaíra  Shopping desafia os antigos habitante do local, com a sua imponência,  
é a catedral de um consumo desenfreado que se oposição a um espaço, de onde as pessoas não tem 
acesso. 
Para Pintaudi, o shopping center é “uma ilha de fantasia”, um mundo mágico, confortável e seguro 
que exclui todos os que, embora desejem, não podem comprar as mercadorias e os serviços ali 
oferecidos. Ela assim se expressa: 
Os shopping center criam um microambiente de felicidade onde parece não existir problemas, o 
que, aliás, é uma das preocupações da administração do empreendimento e que tem garantido o 
afluxo de pessoas. No SC os indivíduos que têm a capacidade de consumo sentem-se mais 
“protegidos” para realizarem as suas compras, além de se sentirem num lugar confortável, o que 
estimula o consumo. No Brasil, particularmente, esta “ilha da fantasia” começa nas portas dos 
SC, porque a brutal disparidade na distribuição dos rendimentos afasta deles a imensa maioria 
da população. Isso não significa que as mercadorias que ali estão não sejam desejadas (já que a 
televisão aí está para estimular e seu consumo e o lugar do seu consumo – o SC). (Pintaudi, 1992, 
p. 28) 
 
No entanto, acrescenta ela, a democracia do consumo é aparente, esconde-se na ideologia 
“democrática” global que mascara a “democracia” ausente e a igualdade impossível. A tese que se 
apresenta pela “sociedade de consumo” Baudrillard critica – é a seguinte:  
 
                                            

741 Arquiteta e mestranda em Ciências das religiões pela UFPB. 
742 Professor e mestrando em Ciências das Religiões pela UFPB. 
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Perante as necessidades e o princípio da satisfação, todos os homens são iguais, porque todos 
eles são iguais diante de um valor-de-uso dos objetos e dos bens (se bem que sejam desiguais e 
se encontrem divididos em relação ao valor-de-troca). Porque a necessidade se cataloga pelo 
valor-de-uso, obtém-se uma relação de utilidade objetiva ou de finalidade natural, em cuja 
presença deixa de haver desigualdade social ou histórica. No nível do valor-de-uso, não existe 
proletário nem privilegiado. Jean Baudrillard (1995, p. 48) 
 
 Jaguaribe, segundo Silveira Bueno, é vocábulo indígena que significa "no rio das onças". 
Do tupi yaguar: onça; y: rio; e pe: em. Conversamos com antigos moradores,                    
que lembravam das pessoas que buscavam  nas suas margens ( fertilidade do terreno) e no 
manguezal dos arredores, a sua forma de sustento e sobrevivência, a proximidade com o mar 
(Praia de Manaíra) era outro fator preponderante no seu modo de viver. Aquele povo cultuava o 
rio como um bem divino, pela sua essência comunitária. Podemos perceber na cosmogonia 
mágica e na força seminal de suas águas,  uma sacralidade. 
A pesquisa  
 A presente pesquisa trata-se de um estudo de campo, inserido, em uma abordagem 
multimétodo, de cunho qualitativo e quantitativo, enfatizando a possível colaboração e 
complementaridade entre as referidas metodologias 
 O processo da busca metodológica da pesquisa, se desenvolveu a partir de informações 
colhidas por meio de observações atentas, para fundamenta-las por meio de reflexões, análise e 
síntese para descobrir as forças e as possibilidades de compreender os fatos. 
 A pesquisa reconhece o saber acumulado na história daquela comunidade ribeirinha e se 
investe no interesse de aprofundar as analise e fazer novas descobertas em favor da vida humana. 
 Partimos do pressuposto que havia uma comunidade ribeirinha, próximo ao Rio Jaguaribe, 
que foi retirada do local, pela construção de um shopping center, para isso aterraram parte do rio, 
toda extensão de manguezais e, o que restou senão a história e o imaginário daquele povo 
humilde?  
 No estudo de campo, encontramos um ambiente de dialogo e discussão, dentre as inúmeras 
situações que surgiram ao longo do trabalho, foram dúvidas teóricas, incertezas de conceitos, 
precisamos nos superar para concluir  na certeza que este é um pequeno passo da compreender a 
subjetividade do tema. 
 No contato que tivemos com o Sr. Antonio Marinho, 79 anos,  ele lembrava do aspecto 
religioso, do  “Rio” que era utilizado como prática ritualistica de algumas religiões, falou de um 
pastor evangelico que chegava, geralmente aos domingos(não era todo domingo) as suas margens, 
realizavam uma especie de culto, culminando com batizado de adeptos, pela “imersão” da cabeça 
em suas águas: 
 “... Tinha alguns domingos, que chegava um pastor de uma igreja, que agora não me 
recordo o nome, fazia um culto, e depois infiava a cabeça das pessoas que vinham com ele 
dentro do rio, os outros começavam a fazer uma “zuada” danada, alguns falavam numa lingua 
que eu não sabia o que eles estavam dizendo... vinha tambem um pessoal da macumba, que 
faziam umas coisas estranhas... aos domingos numa missa aqui perto o padre metia o pau nessas 
coisas...” 
 No ritual de umbanda743, ali era cultuado o orixá de Nanã, que seria manifestado nas 
águas paradas e na lama do fundo do rio, segundo a tradição, Nanã é a mãe primeira de toda 

                                            
743 Umbanda é uma religião formada dentro da cultura religiosa brasileira que sincretiza elementos vários, 

inclusive de outras religiões como a Católica, Espírita e das Religiões afro-brasileiras. 
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humanidade, conforme a lenda o homem após várias tentativas de usar diversos materiais, foi 
feito do barro (lodo primordial das matérias na crosta terrestre), e soprado a vida em suas narinas 
por oxalá 
 Sendo a única restrição de Nanã foi para quando este homem morresse a sua matéria seria 
devolvida aos seus domínios, sincretizada como Nossa Senhora De Santana a avó de Jesus , dona 
das águas paradas, das chuvas e dos pantanos, ela decanta em seus domínios toda as matérias 
impuras dos homens, preparando assim a limpeza do espírito para próxima reencarnação744. 
Dona Maria José, conhecida como “Maria do Bombo”, de 80 anos, uma adpta da Umbanda, era 
membro de um terreiro no bairro de Mandacarú: 
“... É, meu filho, eu me lembro muito, daquele tempo, a gente vinha praqui... tarde da noite, 
primeiro a gente se encontrava no terreiro, depois vinha pracá ...Era um culto a mãe Nanã, que 
pra mim era o poder dos rios, é no fundo dos rios que a gente lembrava da criação...a agente 
precisava ser purificada, cdontra tudo de ruim que tem no mundo ... voce pode não acreditar, mas 
a gente saia de lá mais leve, sem os carregos, sem os mau olhado...aquela agua era abençoada 
pela mãe Nanã...” 
 
Nas suas margens, era ainda, realizados rituais de quimbanda745  conhecida pelos também como 
macumba,  onde eram realizados despachos com animais como: galos e galinhas pretas,  pólvora, 
objetos da pessoa a quem se quer prejudicar, dentes, unhas ou cabelo de pessoas ou animais. 
Estes despachos costumam se realizar à meia-noite746. 
 Pelo menos duas vezes no ano eram realizadas as giras de exu, cerimônias com cantos e danças 
em torno de uma roda nas quais eram invocados os exus e pombas-giras, que, após a incorporação, 
ali, se bebia, fumava e dava uma espécie de conselhos, muitas vezes em linguajar extremamente 
grosseiro. 
Seu José Joventino, 78 anos, conhecido como Seu Jojó, era um adepto da macumba: 
“... Passei muitos anos, no Xangô de cumpradre Zé de China... vinha aqui, sim...aqui nesse rio 
fizemos muitos despachos... me lembro de muitos políticos que vinham aqui fazer despacho... a 
gente vinha aqui na segunda feira, que é o dia de Exu... vinha todo mundo de vermelho e preto, a 
gente trazia o ogó (bastão com cabaças que representa o falo)... a gente trazia galos pretos, 
aguardentee comidas feitas de azeite de dendê...ah, sim, a sua função era de mensageiro entre 
orum e Aiye, ou seja mundo material e espiritual.... 
É relevante observar os conceitos puros do entendimento e as idéias e avaliações morais e estéticas 
de seu Jojó, que revela uma existência oculta na alma  e uma fonte de representações e de 
sentimentos independentes de toda experiência sensível. 

                                            
744 Os conceitos aqui relatados podem diferir em alguns tópicos por se tratar de uma visão generalista e 

enciclopédica. Por se tratar de um conjunto religioso com várias ramificações, as informações aqui expostas buscam 
informar  da forma mais abrangente possível e sem discriminação ou preconceitos, pois todas as "Umbandas" têm 
suas razões de existir e de serem cultuadas. 

745 É uma ramificação da umbanda que pratica a magia negra. Embora cultuem as mesmas entidades, se 
sirvam das mesmas indumentárias, e tenham em seus terreiros semelhanças muito marcantes tais como a presença 
de gongá repleto de imagens dos santos católicos simbolizando os orixás, caboclos e pretos velhos, existem entre as 
duas religiões diferenças fundamentais e decisivas. 

746 Também chamada “umbanda de linha negra”, a quimbanda é caracterizada pela presença de práticas 
mágicas com a finalidade de prejudicar outras pessoas e magia negra em geral. Cultua os mesmos orixás e espíritos 
que a umbanda, mas utiliza principalmente exus e espíritos inferiores nos feitiços. Esses utilizam pólvora, dentes, 
unhas e cabelos humanos e animais, galos e galinhas pretos, bonecos de pano ou outro material que são espetados 
com alfinetes ou pregos. 
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No mundo espiritual, o dado primeiro é um espírito pensante. O homem é o pressuposto para 
compreender a criação e a humanidade em si. O espírito que se desenvolve no mundo supõe o 
espírito absoluto como fundamento de sua possibilidade (potência e ato). Esta fonte é uma 
disposição latente do espírito humano. 
No ano de 1987, no local foi iniciada a construção de um Shopping Center, que recebeu o nome 
de Manaíra, ocorrendo a partir de então, uma mudança social e morfológica  urbana, a população 
com poucos recursos econômicos e culturais é expulsa e substituída por uma nova população, 
que num processo de segregação social é expulsa, pela incapacidade de suportar o processo de 
revalorização do lugar, numa espécie de gentrification747. 
Seu Gentil de Alcântara, 80 anos, antigo morador da comunidade, ficou revoltado com o que 
fizeram com o mangue: 
 
“...Isso é um absurdo, taparam o mangue, expulsaram a gente daqui e as autoridades não fizeram 
nada ... mas, é isso mesmo o homem tem dinheiro e deve ter comprado todo mundo, só não me 
comprou...botei a boca no trombone, denunciei, fui a rádio, mas não me deram atenção...os 
jornais ainda andou botando umas matérias contra esse abuso, mas ficou só nisso... tiraram a 
gente do lugar...botaram mais pra cima...o governador Wilson Braga, mandou fazer umas 
casinhas...agora virou favela, uma esculhambação....mas esse shopping ficou no meio...e serviu 
pra dividir os ricos dos pobre... é assim, que mora na frente do shopping é rico, quem mora atrás 
é pobre...eu duvido uma pessoa daqui entrar lá, no canto que foi da gente...é segurança pra tudo 
que é lado...Agora isso aqui é o bairro de São José, pra não misturar com Manaíra, que é dos 
ricos....” 
 

As ações do homem fizeram-no perder o estatuto de primordial. A construção de um 
shopping sobre as suas margens, aterrando parte essencial de sua existência, caracterizou-se 
sociologicamente, por um sistema capitalista, baseada na privatização dos meios de produção e de 
bens públicos essenciais, como a água e o solo, no intuito de lucro de uma minoria cada vez mais 
poderosa e concentrada. 
 Percebemos que a população que ocupava o lugar, tinha poucos recursos econômicos e 
culturais, sendo expulsa e substituída por uma outra com altos recursos econômicos e culturais, as 
velhas moradias são reabilitadas e renovadas na forma de um shopping, com novas lojas, 
restaurantes, galerias de arte e bares se estabelecem em espaços antes ocupados por negócios 
tradicionais. 
 Historicamente, cada sociedade tem reconhecido a idéia do "espaço comum". Há certos 
espaços na sociedade que imaginamos abertos a todos. No entanto essas tradições têm sido 
seriamente ameaçadas pela privatização dos espaços públicos. De várias formas, nossos espaços 
comuns têm sido subtraídos, entregues a interesses privados. 
 Por outro lado, se encontrar no shopping acaba sendo um porto seguro em que até mesmo 
os excessos mais abomináveis das corporações globais se mantêm protegidos atrás de vidros 
translúcidos, circuitos fechados de TV e segurança particular, ao mesmo tempo, parte cada vez 
maior dos nossos espaços públicos fica abarrotada pelo trânsito, e a pressão pelo desenvolvimento 
resulta em que muitos desses espaços acabam tomados pela iniciativa privada. 

                                            
747 A expressão de um processo de transformação social urbana no qual uma parte dos implicados é 

segregada. 
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 Quando adentramos num shopping, facilmente percebemos que ali é um lugar que reserva 
mistérios onde o senso comum não permite perceber, as pessoas não estão no local apenas para 
comprar mercadorias, no íntimo esse mundo imaginário, se transforma numa cidade que esconde 
outras intenções e outros parâmetros sociais. 
 A consolidação do capitalismo monopolista significou um processo de profundas 
mudanças naquele espaço físico como nas novas modalidades de consumo e laser, o que se 
constatou no local foi uma perda da memória histórica e referências de identidades para a antiga 
população, que agora reside num local mais afastado, sem as identidades que os referendou. 
 Um breve olhar sobre o quem acontecendo naquele local nos permite perceber que a 
dinâmica espacial que marcou as transformação da comunidade ribeirinha do Rio Jaguaribe, 
revela-se como produto do processo histórico, tivemos enorme  dificuldade de analisar e pensar as 
suas paisagens sob um prisma de diferentes ângulos, para tanto procuramos percebe-la pelas suas 
múltiplas temporalidades diacrônicas e sincrônicas. 
 
A pesquisa quantitativa 
A metodologia quantitativa para Chizzotti (1998) é aquela que prevê a mensuração das variáveis 
pré-determinadas, buscando verificar e explicar sua existência, relação ou influência sobre outra 
variável. 
Os resultados obtidos pela aplicação do questionamento relativo ao significado e importância do 
rio Jaguaribe para a população ocupante do seu entorno, atualmente foram categorizados em 
quatro blocos distintos, a saber: 
 (1) não serve para mais nada (58,06%); 
 (2) pelo que ele é (29,03%); 
 (3) por ser receptor de resíduos (9,67%); 
 (4) por ser fonte de renda (3,22%), (quadro 01). 
 
Quadro 01 

O rio Jaguaribe é importante ?

não serve para nada
58,06% 

por ser o que ele é
29,03%

por ser receptor de
resíduos 9,67%

por ser fonte de renda
3,22%

 
 
A grande maioria se refere ao rio como morto, não serve para mais nada (58,06%), devido à 
visível degradação da área. Esses moradores, ocupando predominantemente os lugares mais altos 
das vertentes (próximo ao topo do vale), não se sentem responsáveis pela degradação do rio, 
sempre atribuem aos que ocupam as áreas baixas (na várzea) como agentes diretos pela situação 
que ali se encontra. 
Entretanto,  esses moradores admitem que estão contribuindo para poluição do rio por falta de 
opção, porém, acusam os que estão no alto das vertentes de fazerem ligações clandestinas de 
esgotos nas tubulações de drenagem e pela deposição de resíduos nas vias.  
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Segundo Carlos A. M. de A.(51 anos), a própria população não cuida da área em que mora, não 
tem respeito a ela  e afirma que “o povo vivia do rio, o povo acaba com tudo”. Em contraposição, 
verificou-se grande consternação da maioria das pessoas, principalmente os mais idosos, que 
conviveram na área, nadaram e tiveram sua sobrevivência garantida pelo rio.  
Muitos deles declararam que suas águas abasteciam suas casas, cozinhavam com ela, tomavam 
banho, lavavam roupa de terceiros, sendo essa, muitas vezes, a única opção de trabalho. Essas 
pessoas estão entre os 29,03% que afirmaram que o rio Jaguaribe é importante apenas por ser o 
que ele.  
É exemplo disso, a fala de  M. da P. (70 anos), ex-líder comunitária, quando afirma: “... a água era 
tão limpinha que se achava uma agulha na areia, se tomava banho, lavava roupa prá fora, era ‘o 
ganha-pão’ de muita gente, se criava os filhos com isso”, afirmou ele 
Outros lembraram seu valor histórico, e que apesar de poluído ainda é fonte de vida, de alimento, 
“coisa de Deus”. Deu nome ao bairro e que só está poluído pelo descaso dos administradores dos 
bens públicos e dos políticos que querem matá-lo, numa alusão a obras de engenharia realizadas 
ao longo do mesmo e ocupação de grandes equipamentos em outros trechos do rio, a exemplo do 
Manaíra Shopping e do Supermercado Macro. 
Verificou-se dessa maneira que aqueles que tiveram uma estreita relação com o rio ainda mantêm 
para com o mesmo um tipo de comportamento e valores distintos daqueles que ali chegaram 
posteriormente. Somando a esses a parcela que declarou sua importância enquanto receptor de 
resíduos (9,67%) ou como fonte de renda (3,22%), ratifica-se uma visão antropocêntrica na qual 
os elementos naturais ali estão para servirem ao homem e suas necessidades. 
 Na medida em que isso não acontece, observa-se uma postura como a de E. do N. F. (18 anos), ao 
sugerir que “deviam tapar tudo, pois o rio não serve mesmo pra mais nada, só pra poluir. Hoje até 
o peixe é seboso!”. 
 
As águas do  Rio Jaguaribe e o imaginário 
As águas do Rio Jaguaribe, já foram encantadas e exaltadas por antigos moradores como seu José 
de Araújo, de 79 anos, antigo morador da comunidade, lembra com saudades de suas relações e 
encantamento com o rio: 
“... Ele era tudo de bom por aqui, pescava de vez em quando,  cultivava minhas verduras, 
plantava produtos que ajudavam no sustento de minha família... no manguezal, então, era uma 
beleza...se pegava siri, aratú, caranguejo, até camarão se encontrava mais pra diante...mais veio 
esse omi, com negócio de progresso...queria comprar meu lote, eu não vendi...mas, ele me tomou, 
por conta de uma tal de desapropriação..nem é bom lembrar... tem gente que nem se alembra 
mais...mas eu me dou por sastisfeito por ter resistido...perdi de ter vendido meu chão, mas não 
vendi minha alma não...sou pobre mais sou honesto..não vou vender uma coisa que eu não 
comprei...eu cheguei por aqui e fui ficando, sô...criei meus fio por aqui...eles hoje vive por ai, 
metido nesse negócio de progresso...tem um que trabaia ai na limpeza...” 
Entende-se pelo relato que a água não pode mais ser vista apenas como um recurso, pois desta 
forma entende-se como algo apropriado, limitando-se a uma visão econômica, mercantilista, 
precisamos de alguma forma  considerar os recursos hídricos como um “bem natural”  
fundamental para a sobrevivência de vida humana bem como a todas as formas de vida, não há 
vida sem água. 
Á água, nas mais diversas religiões tem significado sagrado, vai além do material, ela simboliza 
nascimento para uma vida nova no ato do batismo, por exemplo, ao serem banhadas pela água as 
pessoas são purificadas e incorporadas a uma comunidade sagrada.  
Moreira (2004) complementa: 
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No princípio era a água; e a água se fez “carne”: criaturas todas do universo. Não somos apenas 
filhos e filhas da água. Somos mais. Somos água que sente, que canta, que pensa, que ama, que 
deseja, que cria (...). 
 
As grandes civilizações da história da humanidade surgiram em torno da água. São Francisco: 
“Irmã água”.  A água encontra na maioria das religiões uma dimensão sagrada. Em todas as 
religiões e tradições espirituais, a água tem um significado mais rico do que o seu conteúdo 
material; simboliza a vida. A água, na sua ternura, supera a força do fogo e impede o incêndio. 
Na Umbanda, a água aparece como medicamento (água fluídica ou magnetizada pelas pessoas, 
pelos médiuns ou pelos espíritos). Para os povos indígenas, a água é sagrada. Os povos do semi-
árido veneram a água como tesouro escondido ao que almejam e do qual dependem. Nesta 
região, orvalho, chuva e água, são sinais da ação benéfica do céu. 
 
Desta forma desde a procura do homem pela água, é um instinto ancestral, pois no seu imaginário 
acredita-se que é o contato com a natureza e em especial com a água que acontece a purificação 
espiritual, renovação, alívio do stress causado pela rotina. 
Sendo a água um bem natural finito,  percebe-se que ela pode acabar num futuro próximo, mas no 
caso em apreço, o homem teve a infeliz idéia de aterrar parte das suas águas e de seu manguezal 
necessário, em troca de um poder de capital, sem o devido cuidado em  criar atividades 
sustentáveis que possam minimizar esse problema. 
A solução de toda a humanidade é uma solução mais profunda: uma relação de amor e carinho 
com a mãe Terra e a "irmã Água", como gostava de chamar Francisco de Assis. A veneração à 
natureza, aprofundada pelas religiões dos povos da floresta (...). (MOREIRA, 2004). 
 Desta forma acredita-se o homem pode planejar atividades que atinjam   o imaginário de cada ser 
trabalhando no mundo da representação simbólica para  alcançar um equilíbrio entre as 
motivações, desejos dos visitantes que procuram atrativos turísticos em áreas naturais, aliadas à 
conservação dos recursos hídricos. 
O imaginário social, porém, se constituiria numa série de imagens carregadas de sentimentos e 
emoções, (...) Para melhor apreender essas relações, vale ressaltar a afirmação de Tevês (1992), 
(...) as modificações ocorridas no homem não são frutos somente das formas de produção e 
subsistência, mas também das articulações do seu imaginário (SOUSA E DUTRA, 2002). 
  
Considerações finais 
 O processo de segregação social leva à expulsão daquelas pessoas incapazes de suportar o 
processo de revalorização do lugar, onde o processo  de urbanização realiza-se como processo de 
reprodução da cidade e da vida na cidade que hoje, sob o signo da mundialização, revela 
profundas contradições. 
 A lógica do capital industrial é redefinida e produz um deslocamento, no espaço, dos 
estabelecimentos comerciais, sem que essa desconcentração, traga consigo a desconcentração do 
capital, essa nova concentração das atividades de comércio, serviços e laser, fruto da mibilidade 
do capital, que migra de um setor a outro da economia, sem que proporcione uma vida mais digna 
daquelas pessoas humildes. 
 A análise da produção do espaço enquanto expressão social, produto da relação entre 
sociedade e natureza coerente com conceitos de autores aqui abordados, referendou a idéia de que 
os indivíduos constroem e modificam seu espaço em função de uma determinada organização 
social e simbólica. Seguem um arcabouço de valores correspondentes, tendo como determinante a 
forma como os indivíduos se relacionam e alteram a natureza na qual se encontram inseridos. 
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 O questionário aplicado in loco demonstrou sua eficácia ao identificar o quadro de 
degradação ambiental de uma realidade que foi ratificado pela percepção dos moradores locais. 
A ocupação é feita pelas classes inferiores da estratificação social como opção de moradia, 
dentro da estrutura segregacionista e excludente do espaço urbano capitalista. O cotidiano desses 
moradores produziu uma paisagem cultural decorrente da degradação dos ecossistemas ali 
existentes, configurada pelo descarte de resíduos produzidos pela dinâmica da cidade. 
 E o que fazer para mudar uma realidade como esta? Diante dela se é obrigado a mudar o 
campo de visão e notar que a solução não poderá ser pontual, que essa realidade é representativa 
de um contexto mais amplo e de difícil intervenção. Faz-se necessário uma mudança dos valores 
sociais e comportamentais que dêem origem a novas formas de consumo, produção de valores e 
idéias que sejam capazes de dar respostas satisfatórias para questões que atendam as necessidades 
dos homens e, que sejam capazes de promover qualidade de vida à sociedade como um todo. 
 Por fim, os elementos que povoaram o imaginário das pessoas que conheceram o 
“Jaguaribe” são feitos de cataclismo que parecem resultar da “Gaya”, ferida pela nossa sociedade. 
 Concluímos que os homens laicizaram os medos que outrora faziam parte do seu 
imaginário mítico e as águas como um fator das contradições entre o paradigma do 
desenvolvimento urbano mecanicista e  a busca da sustentabilidade ecológica nas ações do 
homem. 
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Imaginário das Representações sobre Maria Madalena na Perspectiva 
Gnóstica e Cristã 

Maria de Fátima Moreira de Carvalho 
 
Introdução 

De berço judaico-cristão, a história de Maria Madalena tem sua origem na formação do 
cristianismo, e está registrada nos evangelhos canônicos. Porém pouco se sabe a respeito de 
sua vida pessoal. Nos relatos bíblicos em que é mencionado, o seu nome está sempre 
associado a algum acontecimento relacionado com Jesus. “No imaginário popular pesa sobre 
ela a imagem da pecadora, da Grande Pecadora. Da prostituta de longos cabelos, da Madalena 
arrependida e perdoada por Jesus” (BOGADO, 2005, p. 76). 
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Dentre as muitas mulheres mencionadas no Novo Testamento, Maria Madalena é a única 
“dona de si”. As citações nas Escrituras sobre outras mulheres, sempre as associam a algum 
homem, seja o pai, o marido ou mesmo um filho. Maria Madalena, não!  A Bíblia faz 
completo silêncio a respeito de sua vida particular. Mas fala através de Lucas, que Jesus 
expulsou dela sete demônios (Lc 8.2). Segundo SEBASTIANI (1995, p.39, apud BOGADO, 
2005, p.84), 

 

 ... um dos elementos básicos do enigma de Madalena consiste precisamente no fato 
de não pertencer a nenhum homem; não pode ser posta em relação com nenhum 
homem a não ser com Jesus. Daí vieram intuições e especulações sem fim, antigas e 
modernas, teológicas e romanescas, (...). A singularidade, em todo caso, deve ser 
revelada, até porque, no curso dos séculos, o mito da pecadora se apoiou em outro 
sobre esta ausência de laços familiares garantidos. 
 

2   O Desenvolvimento do Mito 
 

Dentre as perícopes bíblicas que mencionam Maria Madalena, duas se tornou alvo das mais 
diversas interpretações exegéticas, tanto por parte de cristãos, como por parte de gnósticos e 
pagãos, que multifacetaram a personagem, atribuindo-lhe símbolos e associando-a a mitos que 
iam tomando formas diferentes à medida que surgiam novas interpretações  para o texto 
sagrado.  

A primeira perícope encontra-se no Evangelho de João, e diz que Maria Madalena foi a 
primeira testemunha da ressurreição de Jesus, constituindo-se este, o relato bíblico de maior 
relevância a seu respeito, pela própria singularidade do acontecimento: o fato dela ter sido a 
primeira pessoa a ver, falar, e tocar em Jesus  ressuscitado (Jo 20:11-18), ou seja, o fato de ter 
sido especificamente uma mulher, a primeira testemunha da ressurreição, conforme pondera 
Bock (2004, p. 176), 

 
Maria Madalena foi testemunha da solução do maior mistério de todos os tempos. 
Testemunhou a ressurreição de Jesus. Testemunhou a vida de Jesus. (...) Quando 
investigamos a vida de Maria Madalena, verificamos o quão seria historicamente 
contraditório que a Igreja inventasse que as mulheres foram as primeiras a verem 
Jesus. Culturalmente, no século I, elas não teriam nenhuma credibilidade como 
testemunhas. Em outras palavras, aquele evento único gerou o testemunho.  
 

A interpretação dada para o relato joanino, por alguns autores medievais, tais como Hipólito, 
bispo de Roma (170-235 d.C.), é que Maria Madalena representava a Igreja e estava associada 
à noiva descrita em Cantares de Salomão 1:5, conforme ensina Dias (2006):  

 
Logo no século III, Hipólito, bispo de Roma (170-235 d.C.), escrevia no seu 
comentário ao Cântico dos Cânticos, que Maria Madalena era a representação da 
noiva no poema de Salomão. O amor representado no poema era um amor espiritual 
por um mestre, neste caso, Jesus. Para Hipólito, Madalena representava a restauração 
do pecado original de Eva, mas num sentido oposto. Eva tentara Adão num jardim, 
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sendo assim a causa da queda do homem. Maria Madalena encontrara Jesus 
ressuscitado e fora a testemunha de sua efetiva assunção como Divindade, como o 
Cristo, dando sentido a toda a mensagem de salvação dos descendentes de Eva e de 
Adão. 

 
Os seguidores do gnosticismo contestaram, desde o princípio, a interpretação cristã 

dada ao fenômeno da ressurreição de Jesus, afirmando que Maria Madalena não o vira no seu 
corpo físico, mas numa visão espiritual, porque se tratava da discípula mais amada por Ele.  E 
justificavam a cena do seu encontro com Jesus, afirmando esotericamente que ela era a 
representante do princípio feminino que procurava o seu Mestre em busca da sua metade 
masculina. Neste entendimento afirma Bogado (2005, p. 157): 

 
Madalena e Jesus também representam o par Feminino-Masculino, e neste sentido 
Madalena também é importante para Jesus, para os seus discípulos, para o 
cristianismo, uma vez que ela resgata a humanidade de Jesus, e através da 
transformação que se dá, com eles e a partir deles, resgata a sexualidade para o 
cristianismo. É ela quem introduz o perfume, o vaso-corpo e o corpo-vaso, os beijos 
nos pés do Mestre, as lágrimas, os cabelos... a sua história inicia-se de onde todos 
iniciamos: da nossa natureza corpórea, terrena, humana. 
 

Encontra-se no Evangelho de Tomé, a doutrina de que para a mulher entrar no Reino dos Céus 
tem que se tornar homem porque só os homens têm “a mente iluminada pela luz do 
conhecimento perfeito” (TOMÉ 114, apud FARIA, 2003, p.121). 

Ainda segundo Bogado (Idem, p.77), 
 
Eleger o caminho masculino como única via de acesso a Deus significa privilegiar o 
caminho da consciência solar, suas leis e sua unilateralidade. Esta via reflete o desejo 
de uma união puramente espiritual com Deus, onde não estão presentes nem são 
valorizados a condição humana e sua dimensão corporal (feminina).  
 
Para BOFF (2002, p.86, apud BOGADO, Ibid) “Deus comparece como masculino. 

Em conseqüência (...) o imaginário, a linguagem, os símbolos, os ritos e os textos fundadores 
destas [religiões] trazem a marca da cultura masculina”. 

Também surgiram interpretações contrárias às doutrinas do querigma cristão (Divindade de Jesus, 
crucificação, morte e ressurreição), por parte do paganismo. Muito se discute sobre suposto 
paralelismo existente entre o cristianismo e as crenças de ressurreição dos deuses dos cultos de 
mistérios e os ritos secretos de iniciação que os seus seguidores praticavam, na esperança de entrar 
em comunhão mística com tais divindades, como lavagens cerimoniais, aspersão de sangue, 
refeições sacramentais, intoxicação alcoólica, dentre outras práticas. Mas tais crenças se revestiam 
de um caráter simbólico. Não se acreditava na ressurreição do corpo no mesmo sentido em que foi 
pregada pelo cristianismo: 

 
Prometendo purificação e a imortalidade do indivíduo, freqüentemente esses cultos 
giravam em torno de mitos sobre uma deusa cujo amante ou filho fora arrebatado dela, 
usualmente através da morte, para ser subseqüentemente restaurado. [...] as próprias idéias 
de morte por crucificação e de ressurreição física pareciam abomináveis aos povos 
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antigos, os quais sabiam que a crucificação estava reservada aos criminosos e que 
concebiam o corpo como uma prisão da alma e como sede do mal. (GUNDRY, 1981, pp. 
40, 41). 
 

Afirma Dias (2006), que a busca de Maria Madalena pelo corpo de Jesus, e o seu 
encontro com ele ressurreto, guarda profunda analogia com a busca de Ísis pelo corpo de Osíris e a 
ressurreição deste:  

 
[...] Ora, esta centralidade de uma figura feminina na morte e ressurreição do Deus feito 
Homem não é minimamente nova no espaço e nas culturas da região. Talvez a situação 
mais conhecida seja a da deusa Ísis, esposa de Osíris. [...] O primeiro ponto de contacto 
com o mundo de Maria Madalena reside no facto de, também Osíris, ser morto após um 
banquete. [...] Tal como Madalena, Ísis não desiste após a morte do seu amado. Ísis enceta 
uma longa e penosa jornada em busca do seu esposo, então retalhado pelo seu irmão. 
[...]Toda a relação entre Ísis e a morte de Osíris é profundamente apelativa quando 
olhamos para a forma como Maria Madalena foi a primeira personagem a ir ao encontro 
do seu defunto companheiro e, mais que isso, foi ela que o descobriu, afinal, com vida. 

 
A segunda perícope bíblica que se tornou alvo das mais diversas interpretações exegéticas 
encontra-se no Evangelho de Lucas, e diz que Jesus expulsara de Maria Madalena, sete 
demônios, e que ela o seguia em suas viagens e o servia com os seus bens, assim como outras 
mulheres que também o acompanhavam (Lc 8:1-3).  

Entretanto, sendo esta perícope lucana dos seus primeiros passos como discípula 
de Jesus (Lc 8:1-3), antecedida do relato de uma anônima pecadora arrependida que o 
ungira (Lc 7:36-50), os cristãos se dividiram quanto a um consenso sobre a real 
identificação de Maria Madalena no texto sagrado.  Autoridades clericais afirmaram 
que a personagem inominada se tratava da própria Maria Madalena, surgindo daí, sob 
os auspícios da Igreja Medieval, a figura da prostituta que tem sido retratada por 
famosos pintores como a Madalena penitente que se arrependeu e se converteu a 
Jesus. 
O documento mais citado, que a relaciona com a pecadora de Lc 7:37,38, supostamente 
considerada uma prostituta arrependida, trata-se de um sermão pronunciado pelo Papa 
Gregório I, em 591, no qual ele não só confunde as duas mulheres, como também as associa 
com a mulher adúltera de Jo 8:1-11, e com Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro (Jo 
12:1-3), asseverando que todas elas se tratavam de uma mesma pessoa.  

As virtudes, poderes e privilégios sobrenaturais que lhes foram creditados por autores 
cristãos, gnósticos, pagãos, e pelo imaginário popular, viram-se abalados pelo 
pronunciamento do Papa Gregório I, embora as opiniões continuassem divididas quanto à 
sua real identidade no contexto cristão, conforme comentário de Champlin (1982, p.460). 

 

[...] Na realidade não há qualquer evidência de qualidade em apoio à identificação 
dessa Maria [Madalena] com a mulher pecadora [de Lc 7:36-50], e nem com Maria 
de Betânia. Seu segundo nome se deriva de sua aldeia nativa, “Magdala” [...]. Jesus 
expulsou dela muitos demônios [Lc 8:2], mas disso não se deve concluir que ela 
fosse a prostituta [...] que ungiu a Jesus. É devido a essa identificação, embora não 
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comprovada, que se deriva o designativo ”madalenas” às prostitutas, embora certos 
casos de possessão demoníaca possam conduzir a uma vida moral degradada. [...] 
Essa identificação aparentemente entrou na igreja cristã e, mais tarde, na tradição 
cristã, através de Gregório o Grande (papa de 590 a 604 D.C.). [...] e assim, a 
chancela da igreja ocidental foi aposta à identificação de Maria Madalena (do oitavo 
capítulo de Lucas) com a mulher pecadora do sétimo capítulo do mesmo evangelho. 
 

Essa dupla imagem da Eva redimida de Cantares, e da pecadora penitente, 
figuraram a memória de Maria Madalena durante toda a Idade Média, e inspiraram famosos 
pintores, dando multiplicidade, principalmente, às telas conhecidas como o Nolo me tangere, 
que retratava a cena do testemunho da resssurreição, e a Madalena penitente, que a retratava 
como a prostituta redimida.  

   
Mary Magdalene: Noli me tangere  St Mary Magdalen c. 1457 

c. 1320  Museo dell'Opera del Duomo Fresco by Giotto     Florence - Donatello 
 

Observa-se, entretanto, sensível mudança nas vestes da Santa, entre as obras de 
arte que foram pintadas até as vésperas do Renascimento, e as posteriores. As obras do 
primeiro período, a exibem sempre coberta desde a cabeça até os pés, por um longo manto, 
enquanto que a partir do Renascimento Maria Madalena passa a ser retratada quase sempre, 
despida ou seminua. O que influenciou essa mudança tão radical na representação de suas 
vestes? 
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The Three Marys at the Tomb308-11 - by DUCCIO 

Museo dell'Opera del Duomo, Siena 

 

  
 

Mary Magdalene in Penitence Baroque (1591-
1666) 

BARBIERI, Giovanni Francesco (see 
GUERCINO) 

Museo del Prado, Madrid 
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Em Tese defendida em novembro de 1998, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da 
Universidade Nova de Lisboa, afirma Helena Barbas, que a obra mais lida durante o 
Renascimento, principalmente a partir do invento da tipografia em 1450, por Gutemberg, foi A 
Legenda Áurea, uma hagiografia escrita pelo monge dominicano, Arcebispo de Gênova, Jacopo 
de Varaze (1229-1298), que contém relatos sobre as vidas de mais de 170 santos católicos, 
incluindo a de Santa Maria Madalena. 
Segundo Hilário Franco Júnior, tradutor da 1ª edição brasileira (2003, p. 12-14), pertenciam os 
dominicanos a uma Ordem de Monges Mendicantes, criadas principalmente para combater as 
doutrinas gnósticas pregadas pelos Cátaros do Sul da França e Norte da Itália. E para que eles 
fossem bem sucedidos na sua missão, foi criada a Inquisição e dado aos dominicanos todo o seu 
poder de repressão para extirpar a chamada heresia cátara. Entretanto, o poder coercitivo da 
Inquisição não conseguia impedir que a população indouta se inebriasse com as pregações dos 
cátaros. Os dominicanos perceberam então a necessidade de se comunicarem de forma mais 
acessível com a população em geral, a fim de apresentarem os santos católicos como heróis, ou 
modelos de perfeição.  E foi sob esta ótica que foi escrita a Legenda Áurea. “Jacopo 
naturalmente utilizou rica literatura hagiográfica preexistente, mas não se limitou a compilá-la” 
(VARAZE, 2003, p. 13).  Cerca de 1100 manuscritos foram compilados e distribuídos pela 
Europa, na segunda metade do Século XIII. Segundo Barbas, a obra alcançou “tal popularidade 
que, duzentos anos depois, chegou a ter mais edições que a Bíblia (...) e criou uma fecunda 
tradição de livros, ritos e imagens que ajudam a contar a história da arte e da religião no 
ocidente”. Também afirma que na escassez de informações biográficas, os hagiógrafos lançaram 
mão de pormenores da vida de outros santos ou mesmo inventaram episódios pretensamente 
históricos, para que os santos fossem investidos de poder sobrenatural e apresentados como um 
exemplo de piedade e santidade. Para os hagiógrafos, os traços biográficos eram de pouca 
importância, interessavam mais a ideologia oculta que iria multifacetar a imagem final, ou 
resultar numa personagem-tipo.  

É na Legenda Áurea que vamos encontrar registrada a lenda de que Maria 
Madalena teria viajado para Marselha, após a ressurreição de Jesus, e que lá, após um período 
de pregação, recolheu-se como eremita em uma caverna onde era sustentada pelos Anjos que 
a transladavam diariamente para o céu até o dia da sua morte. Afirma Champlin (1982, 
p.460): 

 
 [...] Lendas ocidentais posteriores falam de sua viagem para Marselha, na Gália, em 
companhia de Lázaro e Marta, onde teria vivido durante trinta anos, em penitência, 
em uma caverna perto de Arles. Já a forma oriental dessa lenda afirma que ela teria 
ido para Éfeso, em companhia de Maria, mãe de Jesus, e do apóstolo João, onde teria 
falecido. A lenda de origem ocidental identifica-a com [Maria de Betânia}a irmã de 
Marta (CHAMPLIN, 1982, p.460). 

 
Na apresentação da versão portuguesa do livro hagiográfico, o editor faz o seguinte 

comentário sobre a multiplicidade de simbolismos que o autor criou ao escrever as histórias dos 
santos: 

 
Para Jacopo de Varazze, “verdadeiro” não era a correspondência com a realidade externa, 
objetiva e concreta, e sim com tudo aquilo que escapa à esfera humana, que revelava o magnífico 
destino do santo simbolicamente anunciado por seu nome. “De fato, para toda a Idade Média, 
examinar uma palavra era levantar um véu que permitiria alcançar a essência última da pessoa ou 
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da coisa.”  [...] devemos considerar o simbolismo presente por toda Legenda áurea. Isto é, a 
cosmovisão pela qual cada fato, objeto ou pessoa, mais do que uma realidade em si, é uma 
representação, uma imagem, uma figuração de algo superior, transcendente, com o qual o ser 
humano não poderia ter contato direto e que nem poderia compreender, não fosse a 
intermediação do símbolo. Na linguagem (...) fundamental para a Idade Média, símbolo é o 
espelho que permite entrever algo, ainda que de maneira deformada, antes de se poder vê-lo no 
além.  

 
Em 1320, o famoso pintor italiano Giotto di Bondone (1266 — 1337), inspirado na 
hagiografia contada por Varazze, decorou a Capela de Santa Maria Madalena, com afrescos que 
retratavam sua viagem à Marselha, sua vida asceta de eremita em Arles, e sua convivência 
diária com os Anjos.   

 

  
Maria Madalena assistida pelos Anjos 1320s 

Magdalene Chapel, Lower Church, San Franceso, Assisi 
Giotto 
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Scenes from the Life of Mary Magdalene: Mary Magdalene's Voyage to Marseilles 

1320s Fresco Magdalene Chapel, Lower Church, San Francesco, Assisi 
by Giotto 

 

 
Scenes from the Life of Mary Magdalene: The Hermit Zosimus Giving a Cloak to Magdalene 

1320s – Fresco Magdalene Chapel, Lower Church, San Francesco, Assisi - by Giotto 
 

Esta multiplicidade de interpretações literárias e artísticas do texto bíblico,  
multifacetou as representações de Maria Madalena, e inspirou artistas e escritores que 
ao longo dos séculos, retrataram a personagem, ora como uma prostituta despida ou 
seminua, ora como uma cortesã, ou  eremita, ou ainda aos pés de Jesus, aprendendo, 
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ou estando este crucificado ou ressurreto. Tantas representações influenciaram o 
imaginário popular na criação de estórias que tornaram a imagem-tipo de Maria Madalena 
uma personagem mítica e lendária..  

Segundo Barbas (2003), 
 

Partilhando dos campos do sagrado e do profano, [Maria Madalena] preocupa 
eclesiásticos e filósofos, interessa poetas, pintores, escultores, e transmuta-se, 
ao longo dos tempos, num tema artístico digno de relevo. [...] As múltiplas 
interpretações de uma estória que tem os seus primeiros registros em textos 
religiosos, se liberta do espaço hagiográfico e invade o campo não só da 
literatura, mas das outras artes. 
 

Ensina Barbas (Idem) que há diferença entre a personagem e a pessoa que ela representa, uma 
vez que a personagem faz parte de um mundo imaginário, enquanto que a pessoa, como ser 
vivo, faz parte de um mundo real: 

 

[..] as personagens são sempre diferentes das pessoas – seja no sentido 
comum de seres humanos, seja no sentido gramatical –, embora pelo uso 
do discurso os seres humanos se transformem em pessoas na sua 
enunciação. No campo das personagens, estas assumem vários graus de 
proximidade à pessoa humana, que decorrem dos modos como se marca 
a subjectividade e a personalidade, ou a sua ausência, no discurso das 
personagens no interior de um enunciado narrativo. Nesta perspectiva, a 
leitura revela-se como um choque de subjectividades – e personalidades – 
um confronto entre dois mundos, o imaginário e o real, nos textos e na 
vida.  
 Maria Madalena é uma personagem que pertence já à categoria do mítico, dado que 
ultrapassa qualquer narrativa em que seja inserida, embora tenha sido a partir de 
narrativas que se foi construindo a sua lenda (...), misto de história e poesia, em parte 
verídica, e em parte fruto do imaginário do seu autor, resultante da compilação de 
elementos exteriores (BARBAS, 2003). 
 
Conforme Patai (1972, p.72), “quando um evento histórico se converte em mito 

perde muito em precisão e minúcias, aformoseando-se no correr do processo pela adição de 
traços fantásticos (...). Os mitos apresentam os acontecimentos históricos deformados.” 

 
3   Os Símbolos Cristãos em Maria Madalena 
 

Na iconografia cristã de Maria Madalena, firmaram-se como seus símbolos 
próprios, os seus longos cabelos soltos, descobertos, desalinhados, relacionando-a com a livre 
sexualidade e insubordinação aos preceitos morais, uma vez que na sociedade judaica da época, 
era desonroso a mulher deixar seus cabelos à mostra, e considerado um insulto, uma espécie de 
traição a seu marido. 
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The Penitent Magdalen - Private collection 

 
Também figura como símbolo de Maria Madalena, o vaso contendo perfume ou 

óleo, que ela segura sempre em suas imagens iconográficas, numa referência às cenas de unção 
ligadas a Jesus, e que segundo LELOUP (apud Bogado, 2005, p.88), não representa somente o 
vaso exterior, mas sobretudo o vaso do coração que transborda de amor por seu Senhor.  
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Mary Magdalene - Groeninge Museum, Bruges 
 
E numa alusão à sabedoria que se remete como o mito Sophia atribuído Á Maria 

Madalena, e também à morte que é segundo a Bíblia, o salário do pecado e o fim de todos os 
homens, e a ressurreição que antagonicamente, representa a vitória sobre a morte e a certeza de 
vida eterna para todos os que crêem, os ícones de Marida Madalena também contém um livro, e 
uma caveira. 

 

Magdalena penitente - 1638-43 - Nacionalidad: Francia - Vic-sur-Seille (1593) - Luneville (1652) Museo: 
Metropolitan Museum 
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Assumption of Mary MagdaleneMuseo del Prado, Madrid 
ANTOLINEZ, José - Spanish painter (b. 1635, Madrid, d. 1675, Madrid) 

 
4   Considerações Finais 
Ainda que os registros canônicos nada digam sobre a vida particular de Maria Madalena, os 
relatos sobre a sua libertação do jugo maligno, a sua dedicação ao seu Mestre e libertador, 
enquanto vivo, a sua procura pelo seu corpo depois de morto, a grande surpresa de vê-lo 
ressuscitado, a euforia e a pressa com que se dirigiu aos discípulos para contar-lhes do milagre 
da ressurreição, e depois de tudo isto, o silêncio total sobre o seu nome despertam no imaginário 
popular uma atração e uma curiosidade sem limites. O que foi feito dela, depois da ressurreição 
de Jesus? Sobre os apóstolos encontramos relatos no livro de Atos dos Apóstolos e nos escritos 
de Paulo.  Mas quanto a Maria Madalena? Qual o seu destino? As tradições se conflitam: 
Segundo a Igreja ortodoxa, ela foi para Éfeso. Segundo Varaze ela foi para a França. Isto não 
importa! Mas a história da personagem importa sim. Nela o imaginário se identifica. Os nossos 
desejos ocultos, e as muitas lutas da vida se assemelham muitas vezes a uma opressão maligna, a 
um jugo demoníaco do qual, sozinhos não podemos nos libertar. Precisamos de um libertador a 
exemplo de Maria Madalena. O fato de ela ter sido possuída de sete demônios abriu um leque de 
especulações e incluíram todo e qualquer pecado, sobretudo aqueles relacionados com o sexo. 
Daí o mito cristão da pecadora, o mito da prostituta. Daí também o mito gnóstico da 
representante do princípio feminino, e o mito pagão da semelhança com Ísis, na busca do amor. 
Como disse Bogado (2005, p.163): 

 
Por que Madalena nos toca, nos incita, serve-nos de guia? Maria Madalena fala, visceralmente, 
através de sua trajetória, do drama humano que perpassa todas as idades e que é o drama do 
homem e da mulher dos nossos dias. Ela nos fala do desejo e do amor. Ela nos aponta uma lição 
de inteireza, de busca da autenticidade, de um processo lento, demorado e dificílimo de ser 
percorrido, um deserto a ser atravessado, dentro e fora de nós, que a psicologia analítica chamou 
de Processo de Individuação. Além disso ela nos fala da possibilidade de um amor pleno, que 
implica em nos considerar como seres humanos plenos, capazes de amor, capazes de realizar o 
que para alguns pode ser a utopia humana, ou a realização máxima desta vocação de seres 
humanos. 
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FÓRUM XVIII 
 

O envolvimento simbólico nas relações cristãs  
 
Coordenação: Roberto Motta (UFPE/PPGA)  

Cristiany Morais (UFPE/PPGA)  
 
 
Objetos, Óleos e Outras Formas de Expressar a Eficácia Objetiva na Igreja 
Internacional da Graça de Deus748 
Rosa Maria de Aquino749 (UFPE/ FIR) 
 

1. A ascensão do pentecostalismo brasileiro e a igreja da Graça 
Começarei por comentar com brevidade a ascensão pentecostalista no Brasil. Não somente Jacob 
(2003) chama a atenção para o aumento significativo do número de pentecostais na composição 
da população brasileira, mas outros autores também já o fizeram, a exemplo de Pierucci (2002), 
que ao comparar os resultados do Censo Demográfico dos anos 1991 e 2000, alertou para a 
decadência das filiações religiosas tradicionais, bem como para o declínio do catolicismo e 
ascensão do protestantismo, em especial o pentecostal. E antes mesmo desses dois autores, Motta 
(2001) já constatava o processo acelerado de descatolicização na população brasileira, 
acompanhado pelo “crescimento das religiões afro-brasileiras e das pentecostais e neo-
pentecostais”. 
O proselitismo religioso e a publicidade que essas igrejas fazem são apontados ainda por Jacob 
(ibid) como fatores importantes para o seu crescimento, no que estou de pleno acordo. 
Acrescento, no entanto, que essa publicidade se dissemina sob um grande poder midiático, além 
de proliferarem promessas de soluções instantâneas para os problemas existenciais humanos, 

                                            
748 Comunicação apresentada no Fórum “O envolvimento simbólico nas religiões cristãs”, sob a Coordenação 

dos Professores Roberto Motta e Cristiany Morais. XV Ciclo do Imaginário – Congresso Internacional, de 07 a 
10/10/2008, no Recife (PE), Brasil. 

749 rosaquino@gmail.com. Doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, 
membro do Núcleo de Estudos das Religiões Populares-NERP, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia-
PPGA/UFPE e professora da Faculdade Integrada do Recife-FIR. 
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onde se oferecem coisas concretas para a sobrevivência material, para a saúde e para a dignidade 
pessoal e social. Hoje, segundo o Censo Demográfico de 2000750, são quase 18 milhões de 
pessoas no Brasil que admitem seu pertencimento a uma das vertentes pentecostais. 
Ainda o Censo de 2000 expõe uma população pentecostal com maior concentração nas 
microrregiões de São Paulo (1,7 milhões) e do Rio de Janeiro (1,6 milhões), vindo em seguida 
Belo Horizonte (600.000), Curitiba e Recife (cerca de 400.000). Tem presença marcante também 
nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Essa intensidade se repete nos Estados de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, sobretudo nas suas regiões metropolitanas, na metade-norte do Paraná até Curitiba, 
em Minas Gerais (em torno de Governador Valadares até Belo Horizonte), no litoral e na zona da 
mata de Pernambuco. E mesmo com algumas perdas relativas na sua influência (Jacob ibid) tem 
visibilidade também em algumas microrregiões de Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Percebe-se, por conseguinte, o aumento numérico de pentecostais nas diversas 
regiões brasileiras.  
Na cidade do Recife não é diferente. E neste trabalho me detenho exclusivamente na Igreja 
Internacional da Graça de Deus751, que se instalou nesta cidade desde 1997. 
Essa igreja, na verdade, teve seu início no Brasil, na cidade de Duque de Caxias (Rio de Janeiro). 
Hoje conta com 1.872 igrejas espalhadas pelas cinco regiões brasileiras, das quais 32 no Estado 
de Pernambuco. Há registros também de sua inserção em outros países, a exemplo dos EUA, da 
França, do México, do Peru, de Portugal e do Uruguai752. 
A história da igreja da Graça se confunde com a do seu fundador, Romildo Ribeiro Soares, 
conhecido como R.R.Soares753, rótulo que lhe confere uma aura diferenciada. Na igreja-sede do 
Recife as pessoas a ele se referem como o Missionário, reforçando um mito criado por ele 
mesmo. No site da igreja da Graça754, o começo da sua história é contado como um fato 
incomum. 
Mariano (2003) informa que inicialmente Soares integrou o grupo de Pastores que fundou a 
Cruzada do Caminho Eterno, para depois sair e formar a Igreja Universal do Reino de Deus 
juntamente com Edir Macedo, seu cunhado e atual líder mais importante daquela igreja. Teve sua 
liderança suplantada por Macedo e em 1980 iniciou a Internacional da Graça de Deus, “um clone 
da anterior, embora menos bem-sucedido”. 
Passo agora, então, a pontuar momentos em que a igreja da Graça se utiliza de objetos ou de 
outras práticas ritualísticas, onde se observa a eficácia objetiva desse uso, razão primeira deste 
trabalho. 
 

2. A prática religiosa através da eficácia objetiva – pontuações etnográficas 

                                            
750 IBGE. 
751 Este texto tem como base etnográfica a tese “Relações Raciais no Protestantismo Recifense”, por mim 

defendida na Universidade Federal de Pernambuco. Tive como campo de estudo a Igreja Universal do Reino de 
Deus, a Igreja Batista e a Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Recife (Pernambuco/Brasil). A 
essência da tese, no entanto, teve como fonte a igreja da Graça. 

752 Distribuição por região: 230 – Nordeste, 192 – Norte, 991 – Sudeste, 335 – Sul, 124 – Centro-Oeste. Em 
Pernambuco estão espalhadas por 24 cidades: Abreu e Lima, Belo Jardim, Caetés I, Carpina, Caruaru, Cruz de 
Rebouças, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Itambé, Jaboatão dos Guararapes (4), Limoeiro, Maraial, Moreno, Olinda, 
Palmares, Paulista, Petrolina, Recife (5 nos seguintes bairros: Santo Amaro – sede da igreja –, Ibura, San Martin, 
Totó e Casa Amarela), Ribeirão, São Bento do Uma, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Vitória de Santo Antão. 
www.ongrace.com (consulta em 04.10.2008). 

753 Meus interlocutores são chamados por outros nomes para preservar sua identidade, exceto R.R.Soares por 
sua visibilidade nacional e o Pastor Hélio Góes, que é o pastor principal dessa igreja. 

754 www.ongrace.com (acesso em 30.07.2005). 
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Devo inicialmente lembrar que o uso de objetos com significados específicos em rituais 
religiosos não constitui novidade. O que pode ser considerado novo é a freqüência com que 
objetos têm assumido significados quase mágicos nos meios evangélicos755. Magia esta já 
contestada por Weber (1996) que, ao defender seu ponto de vista da religião como conseqüência 
da modernidade, constatava o “desencantamento” do mundo, a partir da eliminação da magia 
como meio de salvação da alma.  
Por outro lado, Corten (1995), ao referir-se ao Brasil contemporâneo, diz que entre os pobres não 
houve desencantamento, mas uma verdadeira “insurreição emocional” com caráter religioso. Essas 
afirmações advêm de suas observações sobre grupos pentecostais brasileiros entre os quais ele 
constata [...] “o ‘falar em línguas estranhas’, as intervenções anárquicas da palavra, a cura divina, 
o exorcismo, etc.”. 
Minhas observações corroboram esse último ponto de vista. Não há como deixar de reconhecer a 
presença de certa magia para expressar a fé. É o que passo a relatar a seguir. 
Com o crescimento da categoria protestante pentecostal e mais intensamente a neo-pentecostal, 
esta última representada neste trabalho pela Igreja Internacional da Graça de Deus, têm sido 
identificadas outras formas de comportamento que negam de certo modo a chamada racionalidade 
protestante e alarga o espaço para o fator emocional, o qual se manifesta de diferentes maneiras. 
De fato, o encantamento ou o reencantamento do mundo aparece de modos diversos no exercício 
da fé. Um deles é o valor extraordinário atribuído a objetos, a líquidos, a gestos ou mesmo a tipos 
de orações. Nas minhas observações etnográficas o uso desses elementos nos rituais parece aguçar 
e até mesmo fortalecer a fé dos fiéis que integram essa igreja. 
As práticas ritualísticas da igreja da Graça são abundantes em fatos que mostram o uso dos 
elementos a que me referi acima e que deixam transparecer a eficácia objetiva. A eficácia objetiva 
a que me refiro encontra respaldo em Evans-Pritchard (1978) de se buscar compreender a religião, 
do ponto de vista antropológico, não através dos textos considerados sagrados ou de escritos 
teológicos, mas através do comportamento do povo que a compõe. Esse autor insiste na 
necessidade do estudioso da antropologia se fixar no “que a religião faz”, ou seja, como a religião 
atua no sentimento, na vida, na maneira das pessoas se relacionarem. E foi com esse espírito que 
fiz registros e sobre alguns deles faço agora comentários. 
 
2.1 O uso intensivo do óleo 
 
A unção com óleo, entre todas, é a manifestação mais comum na eficácia objetiva. Trata-se do 
uso de um líquido oleoso de aparência amarelada. Assisti várias vezes a sua utilização. Em uma 
das vezes, os Obreiros e as Obreiras o conduziam em uma pequena taça de vidro. Após a oração 
do Pastor Hélio, todos os presentes permaneceram de pé enquanto os Obreiros se deslocavam na 
direção do público e passavam o dedo melado com o óleo na cabeça ou na testa dos fiéis que 
permaneciam em fervorosa oração. 
Alguns dos que executavam a ação o faziam com gestos rápidos e automáticos, como para 
livrarem-se da tarefa. Outros o faziam calmamente demonstrando seriedade, fé, e abençoavam 
cada pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando a impressão de estarem 
completamente investidos do seu papel diante do grupo. Paralelamente um outro Pastor, no 
púlpito, orava com muito fervor, emoção e exagero. As emoções atingiam seu clímax com muitas 
pessoas orando e chorando com as mãos levantadas na direção dos céus e o corpo num balanço 

                                            
755 Neste texto não faço diferença entre evangélicos e protestantes. 
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ritmado de um lado para outro como se a execução do movimento contribuísse para exorcizar as 
dificuldades que estavam enfrentando. 
De outra vez aconteceu numa reunião de Cura Divina. Neste dia havia poucas pessoas presentes. 
Era uma 2ª feira. O Pastor fez o ritual sozinho. Chamou todos os fiéis à frente. Imergiu a ponta do 
dedo indicador no óleo contido em um recipiente de vidro e passou em uma das mãos de cada 
pessoa. Cada agraciado esfregou uma mão na outra para espalhar o óleo e voltou para o seu lugar 
com ares de felicidade, orando e dando glórias a Deus. Pensei em me esquivar, mas ele insistia 
para que todos fossem. Tinha tão pouca gente nesse dia que não pude escapar. Mirei-me em Franz 
Boas e em Bronislaw Malinowski e participei. Ele passou o óleo na minha mão e eu não sabia o 
que fazer. Tinha um desagradável odor de azeite misturado com algum tipo de perfume. 
Em outra ocasião precisei usar o banheiro da igreja. A fila era grande como sempre se repete 
quando da utilização de banheiros públicos femininos. A fedentina se espraiava pelo ar, as 
lâmpadas estavam queimadas. As pessoas se acumulavam na fila, sem aparência alguma de 
insatisfação. Esperavam sem reclamar do odor, da escuridão ou mesmo da falta de papel higiênico. 
Enquanto aguardava minha vez observava a satisfação das pessoas de estarem ali naquela igreja. 
Chegou, então, uma mulher ainda jovem levantou a blusa e uma Obreira que a acompanhava 
colocou um óleo sobre o seu ventre e orou no intuito de curá-la. Era uma 6ª feira, dia da reunião 
da Libertação Total. 
O óleo serve ainda para ungir as chaves da casa e assim abençoar a família; ou para passar na testa 
e assim proteger o indivíduo de males que o possam atingir; ou ainda para pincelar na aliança, 
símbolo do casamento, e assim conservar a família unida ou para que seus problemas existenciais 
diminuam. Dessa forma o que é invisível assume um caráter concreto de modo que repercute na 
vida espiritual do indivíduo, mas também na sua vida material. 
Esse mesmo óleo pode ser também distribuído entre os fiéis, para que eles o levem para suas 
casas. Isso demonstra que o “poder” do óleo pode ser conduzido para a casa dos fiéis e ter 
estendido o seu efeito, sem que se restrinja ao local da igreja. O Pastor Hélio, numa reunião de 
Louvor e Adoração, num dia de domingo, disse que no próximo 07 de setembro daria a cada 
pessoa o “óleo da Unção da Independência”. 
O Pastor Ednaldo – líder do conjunto musical e responsável pelo Louvor – certa vez, ao final de 
uma reunião de Libertação Total, numa 6ª feira, orava com a mão sobre uma foto que uma mulher 
segurava. Em seguida, entregou um pequeno vidro a uma Obreira que se retirou e retornou com o 
vidro cheio do óleo para entregar àquela mulher. Uma outra mulher chegou e também pediu e foi 
atendida. 
Freqüentemente associa-se o óleo a outro objeto para que se comecem novas campanhas de 
edificação espiritual dos membros dessa igreja. Uma delas é a das alianças. Tem como objetivo 
fortalecer a união das famílias. O Pastor Hélio diz - Vamos ungir as pessoas que vieram 6ª feira 
e pegaram a aliança.  Obreiros e Obreiras, num total de sete, cada um com uma taça com o óleo 
da unção, enfileirados lá na frente lado a lado. O conjunto musical e a congregação entoam 
“Obrigado Jesus...”. O Pastor Hélio começa a oração e o Pastor Alonso continua, enquanto os 
que estão com a taça se postam fora do salão por onde todos os que sairão pela frente da igreja 
irão passar. A Obreira Tânia também está. As pessoas fazem questão de passar diante dos 
portadores da taça com óleo. As alianças são imersas no óleo ou recebem apenas um pingo de 
óleo sem que sejam retiradas dos dedos dos seus donos.  Alguns Obreiros oram pelos fiéis. Tânia 
parece ser a mais integral no que faz: unge a aliança e a testa e ainda ora pela pessoa. Eis uma 
mulher que me passa total sinceridade no que faz e no que acredita. Faço questão de 
cumprimentá-la. Responde-me com alegria. Oferece-me a unção. Permito que ela passe o óleo 
no meu anel. Hoje é Domingo, reunião de Louvor e Adoração. 
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Numa 4ª feira, na reunião da Busca do Espírito, o Pastor Alonso, ao final da reunião, pergunta: – 
Quem está fazendo a campanha da aliança? Várias pessoas levantam a mão. Ele pede para que 
todos fiquem em pé e diz que vai ungir o azeite que ungirá as alianças. Neste momento as 
Obreiras vão para o lado do salão com os cálices, local em que praticamente todas as pessoas 
passarão ao sair e a cena do domingo anterior se repete. 
Essa unção, de fato, tem a função de abençoar, de proteger seu usuário ou mesmo de servir de 
passaporte para a comunicação com o sobrenatural e tanto pode ser usada por orações expressas 
em alta voz quanto pela pincelada do óleo que por se mostrar como algo concreto torna-se mais 
visível na sua eficácia. O invisível já não é tão invisível. É possível vê-lo atuar a partir de coisas 
concretas, materiais, a exemplo dos objetos que simbolizam um poder.   
 
2.2 Objetos de uso pessoal 
 
Mas nem só de ungüento se alimenta o ritual dessa igreja. Para as Reuniões da Família os fiéis 
trazem fotos, nomes escritos em pequenos pedaços de papel, peças de roupas, chaves de casa, 
objetos diversos de uso pessoal, carteiras de identidade, extratos bancários, carteiras profissionais, 
carteiras de dinheiro, canetas, bolsas, sacolas, livros, cadernos etc. São objetos dos próprios 
portadores ou de familiares que não puderam ou não quiseram ir à igreja. No entanto, estão ali 
representadas pelos objetos que lhes pertencem. Assim, segundo a fé dos que trazem aqueles 
materiais, o poder de Deus se exerce sobre eles através dos objetos que os representam. Colocam 
tudo sobre uma mesa retangular coberta por uma toalha, próxima ao púlpito ou, em alguns casos, 
na cadeira ao seu lado. A maior parte dos participantes é de adultos, mas jovens e crianças também 
participam. Uma criança, certa vez, colocou sua bolsa de escola e um homem bem magro, com 
aspecto empobrecido, vestindo farda azul semelhante à de cobrador de ônibus, colocou sua 
carteira de identidade. Às vezes durante a oração alguns seguram o objeto que trouxeram de modo 
que fique acima de suas cabeças, como forma de enfatizar aquilo que buscam, ou seja, a esperança 
de alcançar uma graça. 
Para os desempregados e aflitos em busca de emprego a igreja também está preparada. Ou pelo 
menos se mostra aberta para isso. Em particular nos dias de 4ª feira, dia da reunião da Busca do 
Espírito, um baú é mantido no púlpito para que as pessoas, principalmente os jovens, coloquem 
seu curriculum vitae, a fim de que orações sejam invocadas de forma a contribuir na obtenção de 
um emprego. 
Em algumas dessas reuniões os dois Pastores principais – Hélio e Alonso – estão presentes. 
Numa delas, oram de joelhos, acompanhados pelo Pastor Anderson. Em geral é um momento de 
muita contrição, seriedade e tranqüilidade. Um suave fundo musical contribui para dar esse clima 
ao ambiente. Após a oração os Pastores avisam: - Não esqueçam de pegar seus pertences. Mas 
em outras ocasiões, a reação dos Pastores pode ser completamente diversa e contribuir para 
promover um estado de euforia e não de tranqüilidade. Isto se manifesta da seguinte forma: o 
Pastor brada contra o espírito que, segundo ele, provoca tantos problemas familiares. E por isso 
grita: - Sai, sai, sai.  Orações simultâneas se ouvem e algumas pessoas seguram fotos com as 
mãos levantadas para o alto na hora da oração. Em verdade, a dinâmica da igreja é proporcional 
às surpresas que ela oferece aos seus fiéis a cada dia. 
Oferecer “bênção especial” é uma das estratégias dos Pastores. Quando isso acontece há uma 
excitação generalizada. Forma-se uma enorme fila diante do púlpito, o que dá a impressão de que 
grande parte dos freqüentadores dessa igreja é movida pelas bênçãos e curas sem limite que ela lhe 
oferece.  
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2.3 A lavagem das mãos 
 
Purificar-se através da lavagem das mãos é mais um acontecimento freqüente no ritual. Ao final 
de uma reunião de Cura Divina, numa 2ª feira, todos entregaram seus problemas a Deus e se 
foram depois de lavar as mãos na água da unção ou água purificadora que estava num 
recipiente de inox seguro pela Obreira Tânia. Uma variação desse ritual é imergir as mãos no 
recipiente e passá-las molhadas nas próprias vestes ou no próprio corpo. 
De outra feita um homem, estimulado pelo Pastor Anderson, colocou R$ 10,00 de oferta sobre a 
Bíblia que estava no chão do púlpito, lavou as mãos – uma Obreira estava a postos com água – e 
em seguida teve as mãos do Pastor sobre sua cabeça, em sinal de imposição de bênçãos. 
Associada ao gesto a afirmação do Pastor de que o homem iria receber o que pediu, uma vez que 
aceitou o desafio de dar a oferta naquele valor. Para que outras pessoas não se sentissem 
constrangidas e nem entendessem que só participaria do ritual quem entregasse suas ofertas, o 
Pastor alertou: - Quem não trouxe [oferta] pode ir lavar as mãos também. Como era de se 
esperar várias pessoas foram até o lugar onde puderam imergir suas mãos na água como sinal de 
purificação. 
 
2.4 O pequeno travesseiro 
 
Ainda outro símbolo se fez presente em reuniões daquela igreja, sendo um dos que mais me 
chamou atenção pelo seu intenso uso nos rituais e pelo que representou para o alcance de graças 
por parte dos fiéis. Tratou-se de um pequeno travesseiro (Figura 1) azul claro de 28cm x 16cm. 
Nele havia pintado num tom azul mais escuro, o símbolo da igreja, o nome Igreja Internacional 
da Graça de Deus e o versículo em letras maiúsculas: AOS SEUS AMADOS ELE O DÁ 
ENQUANTO DORMEM... QUANDO TE DEITARES, NÃO TEMERÁS: TE DEITARÁS E O 
TEU SONO SERÁ SUAVE. SL. 127,2 : PV 3,24 (sic). 
 
Figura 1 
 

 
 
 
Primeiro, ao lançar a campanha relativa ao travesseiro o Pastor Hélio prometeu que iria ensinar 
um ato de fé, pois tinha tido uma “inspiração” naquele momento. Em seguida dissertou sobre os 
versículos inscritos sobre os travesseiros. Para reforçar seu próprio discurso repetiu o Salmo 
127:2 por completo: “Inútil vos será deitardes de madrugada, repousar tarde, comer o pão que 



 1093 

penosamente granjeastes; aos seus amados ele o dá enquanto dormem”756. Contou, então, que o 
apóstolo Paulo cortou sua túnica e distribuiu os pedaços os quais, colocados sobre as 
enfermidades, curavam-nas757.  Quanto ao apóstolo Pedro, lembrou que bastava a sua sombra 
para que curasse os enfermos que tivessem fé758. Todo esse intróito serviu para embasar a sua 
“inspiração”. Informou que teve a idéia de mandar confeccionar trinta mil travesseiros para 
distribuir no mês de setembro em todas as igrejas da Graça, no Estado de Pernambuco. Pegou-o 
e exibiu-o. Cinco mil seriam para essa igreja e serviriam para os enfermos acomodarem suas 
cabeças. E repetiu parte do versículo: - “Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem”. Disse 
ainda que faria o mesmo anúncio nas próximas 4ª e 5ª feiras no programa da TV da Igreja e 
indagou quantos gostariam de possuir um travesseiro daquele. Todos levantaram a mão e houve 
a distribuição. O Pastor acrescentou ainda: - Vou pedir a Deus que me dê a unção na mão 
direita. Você traz o travesseiro, vou orar, e levanto a mão para abençoar. Essas atitudes 
pastorais contribuem para que os objetos passem a ter um significado muito especial para cada 
fiel. Esse fato ocorreu numa 6ª feira, dia de reunião da Libertação Total. 
Na semana seguinte o Pastor Hélio continuou fazendo o acompanhamento da eficácia do 
travesseiro.  - Quem levou travesseiro na semana passada? Muitos levantaram suas mãos. – 
Quem já percebeu mudanças? Alguns relataram as melhoras diante dos problemas que os 
afetavam em conseqüência do uso do travesseiro: fim da insônia; fim de dor permanente no 
pescoço; a mãe jogou fora imagens de santos católicos etc. Uma mulher relatou que sua sogra 
estava numa UTI, e como não era permitido entrar com o travesseiro, ela colocou a foto da sogra 
no travesseiro e esta teve melhoras na doença. Outra disse que há 12 anos não dormia direito, 
mas depois que começou a dormir no travesseiro (exibiu-o em sua mão) a situação se inverteu. 
Uma outra afirmou que fumava há 40 anos e deixou o vício sem maiores dificuldades após o uso 
do travesseiro. Os testemunhos eram infindáveis. Todos queriam demonstrar a eficácia do 
travesseiro. 
Mas uma nota dissonante se fez ouvir. Uma mulher disse que, mesmo com o travesseiro, 
continuou com insônia, não conseguiu dormir. O Pastor Hélio resolveu imediatamente: - Não é o 
travesseiro que faz dormir, é a sua fé. O Pastor não entrou em maiores detalhes e colocou a 
responsabilidade sobre a própria mulher. Embora a fé resolvesse o problema da mulher, segundo 
o Pastor, ele próprio havia distribuído e atribuído grande importância ao travesseiro como um 
conduto para a solução de problemas. A eficácia objetiva nesse caso tornou-se precária. 
Para quem não tinha ainda o pequeno travesseiro, nova distribuição. O Pastor Anderson me deu 
um também. O Pastor Hélio estimulou os presentes a trazerem o travesseiro na próxima 6ª feira e 
naquele momento fez uma oração de unção dos travesseiros.  Deu a outros dois Pastores a 
responsabilidade de tocar com os dedos nos travesseiros para ungi-los. Todos foram orientados a 
colocar o travesseiro ao alto enquanto o Pastor Hélio orava para que todo o mal caia, bata em 
retirada. Um sentimento de total reverência e introspecção tomou conta de todos que faziam 
parte daquele encontro. O Pastor desceu do púlpito para consagrar as mãos dos seus auxiliares. 
Terminada a reunião, o Pastor Hélio, acompanhado do Pastor Anderson, colocou a mão sobre 
cada travesseiro. O Pastor Anderson orou (as orações desse Pastor terminavam invariavelmente 
com a expressão: - Sai, sai, sai!). Era mais uma 6ª feira, dia de Libertação Total. 

                                            
756 Bíblia de Estudo de Genebra (1999:710). 
757 Não encontrei na Bíblia esta afirmação, o que não significa que não exista. 
758 Atos 5:15 – “a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para 

que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse nalguns deles” (Bíblia de Estudo de Genebra 
1999:1279). 
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A cada semana mais experiências eram contadas publicamente para testemunharem as boas 
obras intermediadas pelo travesseiro. As emoções continuaram sendo estimuladas para 
demonstrar que o travesseiro quando usado adequadamente constituía um instrumento de poder.  
Numa 6ª feira, dia de Reunião de Libertação Total, o Pastor Alonso orou com voz tremida (de 
emoção?) para abençoar os travesseiros e expulsar os demônios das doenças. O Pastor Ismael 
postou-se ao seu lado. A voz tornou-se mais forte passando do tremor ao grito. Bradava com o 
objetivo de expulsar os nomes das doenças mais comuns (osteoporose, pernas pesadas, caroço 
no útero, dores diversas etc.). Repentinamente o Pastor Alonso se retirou e o Pastor Ismael 
continuou a oração, fato esse muito comum nessa igreja. Sua voz se fez ouvir tão forte quanto a 
do Pastor Alonso. Na sua oração citou o espírito maligno que foi botado a meia noite; disse que 
a pessoa ouve alguém chamando pelo nome dela; falou em espírito alojado na mente; e gritou: - 
Vá embora, vá embora, bata em retirada, desapareça. O Pastor Ednaldo, no teclado, 
acompanhou com uma música no mesmo diapasão da variação e do volume da voz, até que a 
música ficou num volume altíssimo. – Solte o travesseiro sobre sua bolsa na cadeira – gritou o 
Pastor Ismael. Todos obedeceram. – Declaro vitória na vida da pessoa (pediu que colocassem a 
mão sobre o coração). - Palmas bem fortes para Jesus. Aplausos. Cada um saiu guardando o 
travesseiro em sacolas, bolsas etc. Orações exorcistas individualizadas prosseguiram ao final da 
reunião: - Sai, sai, sai e não volte mais.  
 

3. A atuação da religião na sociedade e no indivíduo – dialogando com Evans-Pritchard 
e Clifford Geertz 

 
Como explicar a atuação dos símbolos na igreja da Graça? Sabe-se que as religiões, como traço 
cultural, são movidas também por símbolos, cuja eficácia se torna evidente e recorrente. O diálogo 
que me proponho a fazer com alguns autores a fim de explicar o funcionamento e a efetividade 
desses símbolos na vida dos fiéis ou nos rituais coletivos, me faz começar por E.E.Evans-
Pritchard. Esse autor descreve a religião como parte integrante da estrutura social.  
Evans-Pritchard começou a fazer diferença no meio antropológico ao associar teoria com 
descrição etnográfica, um dos seus grandes méritos, segundo Steil (2003). Ao refletir sobre as 
diversas teorias que de uma forma ou de outra privilegiam um viés pragmático da religião 
(elemento de coesão social, maneira de dar confiança ao homem diante dos desafios da vida), 
questiona sobre a veracidade e a possibilidade de se detectar a maneira e a intensidade desses 
efeitos na vida humana. Por isso defende a idéia de que, ao invés de os antropólogos buscarem 
respostas nos “textos sagrados, escritos teológicos, exegética, escritos místicos” o fazerem através 
do “povo comum”. Propõe, então, o seguinte: 
 
O que interessa saber é como as crenças e práticas religiosas afetam as mentes em qualquer 
sociedade, como afetam os sentimentos, as vidas e as interrelações entre os membros da 
sociedade. [...] Para o antropólogo social, a religião é o que a religião faz. 
 
Ou, dito de outra forma, interessa saber 
 
quais os elementos comuns no comportamento do religioso das diferentes religiões e compreender 
como esses elementos estão relacionados a outros fatos sociais (EVANS-PRITCHARD 1978). 
 
É o que me propus fazer com este trabalho. Não busquei a origem ou a essência da religião, mas 
busquei compreende-la pela sua eficácia objetiva no comportamento daqueles que participam 
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dessa igreja. Essa eficácia consiste em como a religião exerce, através dos personagens que a 
compõem, o seu papel de liderança, de obediência, de comando, de doação, de exigência etc., e em 
como compreender a estrutura social da sociedade em questão e as relações sociais que dinamizam 
essa estrutura (PRANDI 1990). 
Uma das pesquisas de Evans-Pritchard (a que realizou entre os Azande) lhe deu elementos para a 
elaboração dessa concepção. Constatando a universalidade da bruxaria entre aquele povo, mostra 
como o conceito sobre esse tema lhe oferece uma “filosofia natural”, por meio da qual se 
explicitam entre os homens quaisquer infortúnios que possam ocorrer em suas vidas pessoais ou 
em suas atividades, individuais ou coletivas. As crenças na bruxaria estabeleciam um sistema de 
valores que organizavam a conduta humana, sob todos os aspectos, dentro daquela sociedade 
(EVANS-PRITCHARD 1978a). Esse autor resume a relação da bruxaria com a vingança, por 
exemplo, ao expressar que 
 
....a morte evoca a noção de bruxaria; os oráculos são consultados para determinar a direção da 
vingança; a magia é feita para executar essa vingança; os oráculos decidem se a magia executou 
a vingança: e depois da tarefa cumprida, as drogas mágicas são destruídas (ibid). 
 
Essas explicações a respeito de um aspecto comportamental daquela sociedade demonstram que 
cada religião tem uma lógica própria e cada uma dará aos seus seguidores uma forma peculiar de 
encarar a vida, de enfrentar o cotidiano, de agir e de reagir, e de interpretar as adversidades por 
quê passam. Não por acaso os integrantes da igreja da Graça são estimulados nas prédicas 
pastorais a “amarrar”, a “expulsar”, a ver como inimigos espirituais o que porventura os esteja 
impedindo de alcançar uma relação mais íntima com o seu deus. Ou, por outro lado, a 
“determinar”, a “exigir”, do seu deus aquilo que querem conseguir para seu próprio bem-estar. 
A igreja da Graça usa intensamente a eficácia objetiva sugerida por Evans-Pritchard (1978). É 
significativo o interesse com que as pessoas se voltam para objetos que, a partir da unção do 
Pastor, são separados do uso comum e que podem até ser comparados a fetiches. Tornam-se 
quase sagrados e às vezes milagrosos. Os Pastores estimulam esse comportamento. Muitas vezes 
eles dizem: - Eu já tenho uma mensagem forte para vocês. Essa promessa vem acompanhada da 
distribuição de objetos que eles pedem para trazê-los em dias subseqüentes a fim de que possam 
ser ungidos. E a unção pelas mãos dos Pastores tem a função de bênção, de proteção, de 
sobrenatural. Quase de amuleto. 
Dentre os modos de buscar esse poder transcendental um deles se identifica no uso ritualístico de 
alguns objetos e óleos, os quais não estão necessariamente investidos desse poder, mas o 
representam na sua existência e materialidade. São simbólicos. Significam a intermediação para o 
alcance da graça buscada. O discurso que permeia as prédicas pastorais nessa igreja nega o fato. 
Em contrapartida o fato nega o discurso. As descrições etnográficas ilustram muito bem o que 
aqui afirmo. 
O outro autor com o qual dialogo e busco explicações para o que acontece na igreja da Graça é 
Clifford Geertz. Começo, pois, esclarecendo o que ele pensa a respeito de cultura (1989), por ser 
fundamental para a compreensão da religião como sistema cultural. Em primeiro lugar, a sua 
abordagem é semiótica. Para ele o homem “é um animal amarrado a teias de significados que ele 
mesmo teceu, e a cultura constitui essas teias e a sua análise”. Em segundo lugar afirma que a 
cultura “é pública porque o seu significado o é e compõe-se de estruturas de significados 
socialmente estabelecidos”. 
 E sintetiza: 
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Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis [...], a cultura não é um poder, algo ao qual 
podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições 
ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma 
inteligível, isto é, descritos com densidade. 
 
 Esse autor recusa a visão da cultura como “complexos de padrões de comportamento” 
(costumes, usos, tradições, hábitos), para abordá-la como um conjunto de “mecanismos de 
controle” (planos, receitas, regras, instruções), que regula o comportamento e do qual o homem é 
totalmente dependente. Essa espécie de programa reconhece os “símbolos significantes” 
identificados nas falas, nos gestos ou em qualquer outra coisa, desde que possa se distanciar da 
realidade e impor um significado à experiência. Esses “símbolos significantes” como sistemas 
organizados, constituem padrões culturais que, acumulados, formam uma cultura (ibid). 
Ao transpor essas idéias para o campo religioso, conceitua religião como 
 
Um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras 
disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de 
existência geral e vestindo essas concepções com tal aura da fatualidade que as disposições e 
motivações parecem singularmente realistas (ibid). 
 
Os símbolos aos quais se refere o autor contemplam quaisquer objetos, atos, acontecimentos, 
qualidades ou relações, desde que constituam elos de uma concepção, e essa concepção é o 
“significado” do símbolo. Nesse sentido fica evidente que o óleo nas diversas formas de 
utilização, a água com a função de purificação e os objetos de uso pessoal assumem um 
significado eficaz junto ao fiel quando se tornam indispensáveis para que a fé tenha conseqüências 
concretas, visíveis e palpáveis.  
No seu ensaio “Clifford GEERTZ: a religião e a cultura”, Giumbelli (2003) mostra que, em sua 
teoria geral, Geertz cria a assertiva de que “a religião serve tanto como base para formulação 
quanto como campo de aplicação”. Essa teoria está fundamentada no seu próprio conceito de 
cultura, como participando de uma idéia de que a sociedade ou cultura acha-se dominada por uma 
dimensão ideacional. Privilegia, no que se refere à análise da religião, a “dimensão cultural”, 
relacionando-a com dimensões sociais e psíquicas dos fenômenos religiosos. De fato, o autor 
analisado sugere que a teoria ideal da religião pressuporia uma “integração” entre aspectos 
históricos, psicológicos, sociais e semânticos. Traço fundamental no arcabouço teórico de Geertz é 
a interiorização da religião como parte da personalidade de cada indivíduo. 
A religião, para Geertz, faz convergir duas dimensões que poderão ser encontradas em quaisquer 
grupos, respeitadas as especificidades de suas culturas. Por um lado, ele identifica o ethos que 
estabelece princípios, valores, estilos de vida, disposições morais e estéticas. Do outro lado, tem-
se uma visão de mundo que está direcionada para a “metafísica, a cosmologia e a ontologia”. 
Nessa perspectiva, a religião comporta a fusão de dimensões intelectuais e emocionais. 
Nessa simbiose de ethos e visão de mundo, a vida adapta-se ao que a visão de mundo descreve, 
enquanto a visão de mundo convence por se apresentar como verdadeira e por contribuir para 
acomodar o tipo de vida. A visão de mundo fornece os parâmetros do modo de viver e, por 
conseqüência, regula a vida do ser humano como indivíduo e como parte integrante de uma 
determinada sociedade. 
Geertz (1989) fala ainda de padrões culturais, espécies de gabaritos fornecidos aos indivíduos que 
modelam o seu comportamento público ou, nas palavras do próprio autor, “dão significado, isto é, 
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uma forma conceptual objetiva, à realidade social e psicológica, modelando-se em conformidade a 
ela e ao mesmo tempo modelando-a a eles mesmos”. 
No caso da igreja da Graça esse gabarito pode ser observado através das prédicas pastorais que 
fornecem parâmetros de comportamento em família e em sociedade. Há orientações, entre outras, 
para que os fiéis não vivam maritalmente, mas casem legalmente; que não escutem música em alto 
volume para não incomodar os vizinhos; que as mulheres cuidem bem dos seus maridos para que 
eles não busquem outras mulheres fora do casamento.  
Geertz (ibid) argumenta, ainda, que as atividades religiosas provocam no fiel: i) “motivações” 
(que ele também denomina “tendências persistentes” ou “inclinações crônicas” e constituem 
caracterizações psicológicas) como inclinações que somente se tornam “significativas” de acordo 
com os fins para os quais foram concebidas e conduzidas, como praticar jejum ou auto-
flagelação, e ii) “disposições” que se manifestam em conseqüência de um estímulo adequado, 
como a revolta suscitada a partir da agressão a um símbolo sagrado. 
As “motivações” na igreja da Graça podem ser observadas pela receptividade positiva do fiel 
diante de quaisquer novidades oriundas dos discursos dos pastores e que assumem de imediato 
significado para suas vidas. A lavagem das mãos para efeito de purificação ou o uso do pequeno 
travesseiro sob a cabeça e, a partir daí, não ter mais insônia, são exemplos. O travesseiro sai do 
seu uso comum para ter um significado definido, ou seja, torna-se determinante para neutralizar o 
fato desagradável de ter insônia. No entanto, sem uma modelagem psicológica que faça o fiel 
acreditar na eficácia desses atos, sua adesão irrestrita estaria prejudicada. 
Quanto às “disposições”, nessa mesma igreja são abundantes. De fato, ao deixar-se tocar com o 
óleo, usar o pequeno travesseiro de acordo com as instruções pastorais, levar para a igreja seu 
curriculum vitae para obter um emprego, levar a fotografia de um ente querido para a igreja ou 
mesmo colocar a bolsa escolar sobre a mesa, entre outras ações, o fiel está respondendo à 
liderança da igreja. São respostas aos estímulos pastorais.  
Ainda para Geertz (ibid) a religião tem que enfrentar alguns desafios. O primeiro, a perplexidade 
do fiel na confrontação com o caos, momento em que o homem busca explicações e cria 
conceitos de forma a amenizar a sua própria insegurança. Esse é um dos momentos em que o 
complexo de símbolos introjetados serve para garantir um equilíbrio entre a sua realidade 
individual e a realidade cósmica dando-lhe capacidade para compreender o mundo e controlar 
seus sentimentos e emoções diante do mundo. O segundo desafio refere-se ao problema do 
sofrimento, o que não significa evitar o sofrimento, mas torná-lo suportável. 
A religião, portanto, modela a ordem social e torna-se poderosa exatamente porque dá novos 
significados a atos banais (passar um óleo sobre uma parte do corpo, colocar um curriculum 
vitae dentro de um baú, lavar as mãos em um recipiente com água, colocar um travesseiro sob a 
cabeça para dormir etc.), através da experiência de cada um. Estudar, pois, religião, na 
perspectiva antropológica, pode se realizar em dois momentos: 
 
no primeiro, uma análise do sistema de significados incorporado nos símbolos que formam a 
religião propriamente dita e, no segundo, o relacionamento desses sistemas aos processos sócio-
estruturais e psicológicos (ibid). 
 
O uso dos símbolos concretizado nos objetos, líquidos, gestos ou formas diversas de orar 
contribuem, portanto, para que o fiel encontre muitas vezes o equilíbrio que busca entre seu 
mundo individual e a realidade social em que vive, evitando assim que entre em crise existencial, 
mas possibilite a sua compreensão ou talvez antes a aceitação da sua própria realidade. Sofrer, 
então, pode não ser mais tão problemático. Não que o sofrimento desapareça, mas o fiel encontra 
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outras formas de enfrentá-lo. Os símbolos exercem sua eficácia podendo até mesmo substituir o 
sofrimento.  
 
Algumas Considerações 
Faço por fim algumas considerações. Concordo com Evans-Pritchard quanto ao fato de que as 
idéias religiosas são um produto das mentes individuais, que uma vez reunidas em ação coletiva, 
passam a ter vida própria ou se manifestam nos sentimentos, nas idéias, nas imagens. Sentimentos, 
idéias e imagens são visualizados nos objetos, líquidos, gestos e variados tipos de orações que, 
embora em si não tenham nada de especial, passam a ter um grande significado para os fiéis da 
igreja da Graça. Esses elementos a que me refiro não são passíveis de transformação física 
alguma, mas por constituírem a presença viva do que representam assumem também um poder 
diferenciado. Ao menos no imaginário, materializam o que representam.  
Por conseguinte, a chave de uma casa pode representar uma família que enfrenta problemas e 
precisa restaurar seu relacionamento; uma Carteira Profissional pode estar substituindo a aspiração 
do emprego ansiosamente buscado; uma bolsa escolar pode representar o desejo de alcançar 
resultados positivos nos estudos; uma peça de roupa está no lugar do seu próprio dono. Para 
Geertz, são os “símbolos significantes”, pois constituem elos de uma concepção que é o 
“significado” do símbolo. Dessa forma, o que se busca, seja espiritual ou material, está 
concretizado durante o ritual, e possibilita ao fiel visualizar o que almeja, o que deseja, o que pede. 
Para Evans-Pritchard esses símbolos assumem uma eficácia objetiva, sobretudo nas religiões que 
intitulou de primitivas. Julgo, no entanto, plausível reconhecer também sua presença nas religiões 
ditas modernas. O Deus invisível do cristão já não parece tão eficiente para os cristãos neo-
pentecostais. Numa sociedade onde o material frequentemente suplanta o espiritual, parece tornar-
se uma exigência concretizar a fé com elementos que simbolizem o poder transcendental, mesmo 
que eles em si não tenham poder algum. No entanto, simbolizam esse poder. Essas constatações 
sugerem que em igrejas neo-pentecostais, a exemplo da Igreja Internacional da Graça de Deus, a 
concretude da fé se manifesta através de objetos, gestos, óleos, orações, “determinações” à 
divindade. Logo, o que se evidencia é que a presença do que pode ser palpável no ritual contribui 
para uma maior eficácia do exercício religioso e para o sistema cultural que se constitui essa 
igreja. 
Todo esse comportamento é introjetado no fiel e a interiorização da religião passa a fazer parte da 
personalidade de cada indivíduo (este é um traço fundamental do arcabouço teórico de Geertz). 
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É loucura acreditar que se conhecem todas as coisas, e é sabedoria estudar sempre. Isaac 
Newton. 

. 
Este trabalho traz a tona um dos temas muito questionados, em qualquer área, cientifica, 
filosófica, sociológica, religiosa, a reencarnação é tema de interesse e de exploração por 
pesquisadores e pela academia em qualquer momento na vida do homem ele questiona-se. A vida 
é só isso? Nascer, crescer, envelhecer, morrer? Haverá vida após a morte? Retornamos em outros 
corpos? Todos nós já refletimos, em um ou outro momento, a respeito do significado da vida. Por 
que existimos? Qual o propósito de nossa vida? A reencarnação é um assunto controvertido. 
Talvez, por pertencer a uma área de pensamento altamente sensitiva, existem discordâncias entre a 
religião e a ciência. Reencarnar, retornar muitas vezes a um corpo humano. Pode ser uma doutrina 
religiosa, uma convicção revelada ou uma experiência: memórias espontâneas ou regressão 
induzida.  
A crença na reencarnação é encontrada em diversas épocas e culturas na história da humanidade, 
muitas vezes velada sob símbolos e mitos, porém sempre presente no pensamento daqueles que 
guardaram a intuição do sentido da Vida como fonte de conhecimento e saber. (Holzer, 1970, p. 
15). “No seu nível intimo, místico, o homem sabe, ainda que às vezes sem muita clareza, que há 
alguma coisa dentro dele que não reage ao pensamento lógico, mas ao que está além desse 
estado”. 
O homem busca respostas, através de pesquisas, para analisar os fatos e sem idéias pré-
concebidas que tanto prejudicam a livre plena manifestação da vida psíquica, (Jung, 1963)2. 



 1100 

Com o racionalismo e doutrinações, entramos, num processo onde temos que dá resposta a tudo 
prejudicando assim essa manifestação necessária a vida psíquica, pois do contrário nos limitamos 
a até dificultamos descobertas que por vezes nos parecem impossíveis. 
 
 No universo tudo se transforma e evolui, sendo o homem constituído de corpo, perispirito 
e espírito, não sofreriam nenhuma ação de evolução? Já que a terra é um educandário, teria 
sentido uma só existência terrestre? (Jung, 1963).  
O que significam na “realidade” os mitos ou histórias de uma sobrevida, ou qual a realidade que ai 
se dissimula, certamente não sabemos. (...) A razão nos impõe limites muito estreitos e apenas nos 
convida a viver o conhecido – ainda com bastantes restrições – e num plano conhecido, como se 
conhecêssemos a verdadeira extensão da vida.  
 
 Estaria o homem a querer prolongar a vida? (Jung, 1963).  
 
O homem mítico reivindica certamente “algo além”, mas o homem na sua responsabilidade 
cientifica não pode dar-lhe assentimento. Para a razão o fato de “mitologizar” (mythologein) é 
uma especulação estéril, enquanto que para o coração e a sensibilidade essa atividade é vital e 
salutar: confere a existência um brilho ao qual não se quereria renunciar.  
 
Reencarnar designa a transição da nossa Essência Eterna ou Alma de um Ser para outro Ser, 
servindo a morte física de conclusão de cada experiência da alma. Cada vez mais pessoas 
acreditam que a vida só faz sentido se houver algo mais que nascer, crescer, estudar, trabalhar, 
procriar e morrer. Cada vez há mais pessoas a entenderem que não é corpo com uma Alma, mas 
sim uma Alma que tem um corpo que lhe serve de veículo de aprendizagem na Terceira 
Dimensão. A reencarnação faz parte do processo de evolução da Consciência. Vida após vida,  na 
vivência de diferentes formas e experiências. Embora o conceito de reencarnação se altere com a 
religião e a cultura de cada povo, ele esta presente em quase todo o planeta. 
 
São definições alternativas: metamorfose, palingênese, transcorporação, transmigração. 
Coloquialmente os termos mais comuns são: Reencarnação - contínuo renascimento como uma 
pessoa. Metempsicose - renascimento como uma pessoa ou como um animal. Transmigração - 
desenvolvimento de mineral para planta, de planta para animal, de animal para humano e de 
humano para formas de encarnação superiores. Objetivo da reencarnação, o espírito reencarna 
quando tem lições a aprender como amor, compaixão, solidariedade, tolerância, paz interior, 
paciência. 
O conceituado psiquiatra norte-americano (Weiss, 1998) que trabalha com regressão há muitos 
anos, escreve que:  
 
O conceito da reencarnação explica e clarifica as nossas relações na vida presente. Por vezes há 
acontecimentos no nosso passado distante que ainda influenciam as nossas relações atuais. Se 
conseguirmos compreender a raiz dos problemas em vidas passadas, poderemos sarar a relação 
no presente. A consciência e a compreensão são forças poderosas de cura. 
  
Existem três tipos de indícios em favor da teoria da sobrevivência e reencarnação do corpo sutil, 
embora a lista não esgote o assunto (Goswami, 2007, p. 89). 
 
* Experiências relativas ao estado alterado de consciência no momento da morte-EQM 
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* Dados sobre reencarnação 
* Dados sobre seres desencarnados 
 
A reencarnação na história 
Reencarnar é uma das idéias mais antigas da Humanidade. Um papiro egípcio de 3000 a.C. já a 
menciona. Outro, mais recente, denominado "Papiro Anana" (1320 A.C.), diz: "O homem retorna 
à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em 
sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas."  
Na Grécia Clássica, Pitágoras (580 a 496 a.C.); já divulgava o reencarnacionismo. No diálogo 
Phedon, Platão cita Sócrates (469 a 399 a.C) É certo que há um retorno à vida, que os vivos 
nascem dos mortos". Esta mesma certeza consta da maioria das religiões antigas, como o 
Hinduísmo, Budismos, Druidismo. "Mas estas são religiões primitivas, não merecem crédito!" - 
dirão alguns. Tanto no Judaísmo como no Cristianismo, as raízes na reencarnação são muito 
profundas. Compreende-se hoje que a repressão dos ensinamentos de vidas passadas foi uma 
questão política e não espiritual.  
No Judaísmo existiu uma crença fundamental na reencarnação ou gilgul durante milhares de 
anos. Essa crença constituiu uma pedra angular da fé judaica até cerca de 1800-1850, altura em 
que a urgência de "modernizar" e de ser aceito pelo sistema ocidental transformou as 
comunidades judaicas da Europa Oriental. No entanto, até essa altura a crença na reencarnação 
foi fundamental e constituiu um dos conceitos básicos. Nas comunidades ortodoxas e Chasidic a 
crença na reencarnação ainda hoje se mantém inabalável. A Cabala,  literatura mística judaica 
datando de há muitos milhares de anos está cheia de referências à reencarnação. Figura final do 
artigo. 
Na história da Cristandade verifica-se que as referências primitivas à reencarnação, existentes no 
Novo Testamento, foram eliminadas no século IV pelo imperador Constantino quando o 
Cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano.  
Para alguns historiadores naquele momento histórico e político o imperador entendeu que o 
conceito de reencarnação ameaçava a estabilidade do império. Os cidadãos que acreditassem que 
poderiam ter outra oportunidade de vida poderiam mostrar-se menos obedientes e cumpridores 
da lei do que aqueles que acreditavam num único Dia do Juízo para todos. Para (Silva, 2001, p. 
110). A tradução literal do seguinte texto bíblico. A Lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma; 
a ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Para o tradutor citado, a tradução correta, 
segundo o hebraico, fica então assim: O ensinamento de Deus é perfeito, faz o espírito voltar. O 
testemunho de Deus é verdadeiro, transforma o simples em sábio. (Salmo 19:8).  
 
Nesse exemplo percebemos como os textos bíblicos vêm sendo modificados, e divergindo dos 
textos originais. Para uma compreensão acerca da reencarnação no cristianismo é imprescindível 
percorrermos caminhos que vai desde a pregação de Jesus, aos primeiros cristãos até os concílios 
da igreja e a perseguição aos hereges. As idéias têm sido construídas sobre séculos de crenças 
humanas, sentimentos, pensamentos e dogmas, sem necessidade de serem observadas pelos 
sentidos ou comprovadas por teste.  
 
 Na maioria dos casos, as validades dos ensinamentos do líder e dos princípios dos 
seguidores são aceitos como verdadeiros, porque os adeptos religiosos acreditam que eles foram 
obra de inspiração divina. (Prophet, 2006, p.149), A visão tradicional cristã da ressurreição, o 
Cristo em glória dissolve todos os aspectos negativos da nossa condição humana, tornando-nos 
felizes. O significado da ressurreição, a promessa da vida eterna e a vinda do reino de Deus, são 
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temas estudados desde o séc. I. O Judaísmo carrega uma variedade de conceitos conflitantes 
acerca da ressurreição, a  exemplo daqueles que acreditavam que somente os israelitas justos 
ressuscitavam, outros, que apenas os injustos seriam julgados e ainda um outro grupo que 
acreditavam que a ressurreição se dava na terra, outros no paraíso, havia ainda os que 
acreditavam que os seus corpos seriam transformados em corpos espirituais.  
O Novo Testamento contribuiu para tal conflito, uma vez que não existe uma visão definida. 
Segundo (Prophet. P. 151). Origines, sábio cristão e mestre da igreja, Como teólogo cristão 
primitivo, defendeu a idéia de duas ressurreições, a primeira no final dos tempos e a segunda do 
espírito, da vontade e da fé, sendo a segunda ainda em, vida. Segundo Orígenes a ressurreição do 
corpo era de um corpo espiritual, sem relação nenhuma com o corpo físico. ensinava que "todas as 
almas chegam a este mundo fortalecidas pelas vitórias ou debilitadas pelas derrotas de uma vida 
pregressa. O seu lugar neste planeta é determinado por seus méritos ou deméritos do passado". 
Essa assertiva do sábio Orígenes traduz sua ampla confissão da sua crença viva na reencarnação 
da alma. São Clemente, de Alexandria, era adepto fervoroso da teoria da reencarnação e isso pode 
ser facilmente encontrado em muitos de seus escritos com alusão a  reencarnação,  
Segundo (Denis, 1987, p. 275).São Gregório Bispo de Nysse diz “que há necessidade natural para 
a alma imortal de ser curada e purificada e que, se ela não o foi em sua vida terrestre, a cura se 
opera pelas vidas futuras e subseqüentes”. 
Santo Agostinho, (1984) no seu livro Confissões, chegou a interpelar a si mesmo: "não vivi em 
outro corpo antes de entrar no ventre de minha mãe?" Eis aqui provada, por sua própria confissão, 
a crença de Santo Agostinho na sua própria reencarnação. 
A visão da ressurreição é adotada pela igreja como um evento onde as pessoas ressuscitarão dos 
mortos em algum momento do futuro, onde irão vivenciar a vida eterna. Acrescentaram a esta 
idéia a de que, enquanto aguarda a ressurreição, cada pessoa esperaria este momento em locais 
circunscritos de acordo com o merecimento de cada, seja no céu, inferno, purgatório. O local que 
receberão após ressurreição, está determinado conforme sua vivência na terra. As almas tanto dos 
justos como dos injustos irão unir ao corpo para viverem, sendo que as primeiras irão para o reino 
dos céus e as  da segunda irão sofrer eternamente no fogo do inferno. Prophet, op. Cit (151), relata 
o que ela diz serem os quatro maiores problemas da Doutrina cristã em relação á ressurreição 
física. Afirmando ela que está Doutrina  não está de acordo com a mensagem de Jesus.   
 
Que o primeiro problema é a dificuldade de aceitação por parte das pessoas da ressurreição física, 
a segunda é a questão do esforço pessoal e responsabilidade das nossas ações se é preciso apenas 
aceitar Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador e sermos batizados para alcançarmos a 
salvação, terceiro é a da condenação eterna, se temos apenas uma única oportunidade, e por fim o 
quarto problema é a de que historicamente a ressurreição física de Jesus é precursora da 
ressurreição de todas as pessoas.  
 
A força propulsora por trás da religião não é o conhecimento; de fato, o conhecimento é visto 
como uma das causas do "pecado original". Segundo a religião, a fé encaminha a pessoa através 
dos mistérios, até a eventual compreensão da vida. A fé, "eventualmente" conhecerá a verdade. 
Onde a ciência busca conhecimento, a religião busca fidelidade aos dogmas.  
 
A reencarnação na bíblia 
No Evangelho de Felipe encontramos o conceito de despojamento no sentido de “apenas nos 
identificarmos com a nossa identidade divina, quando deixarmos de nos identificar e nos 
apegarmos ao que é mortal”.  
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 No Evangelho de Felipe encontramos o conceito de despojamento no sentido de apenas nos 
identificarmos com a nossa identidade divina, quando deixarmos de nos identificar e nos 
apegarmos ao que é mortal. A expressão colocada pelo Evangelista Felipe trata da questão do 
medo por parte das pessoas da vida sem o corpo. (Prophet, p. 166) “Elas não sabem que os que 
estão revestidos de carne é o que estão nus. Os que se despem... é que não estão nus”. 
O tratado da Ressurreição gnóstico afirma que a nossa essência é divina. Trás ainda que a vida 
material ou mortal é possível de mudanças, é uma transição para o novo e que estamos 
destinados a morrer e a elevar-nos com o Cristo. Então afirma o apóstolo, sofremos com ele, nos 
elevamos com ele ascendemos. Prophet diz que, 
 
Ressurreição é a revelação do que é a transformação das coisas e uma transição para o novo e 
ainda que a ressurreição é um despertar espiritual que dá início ao processo de União com Deus. A 
ressurreição não é uma meta final, mas um passo importante ao caminho da imortalidade. O passo 
seguinte é buscar a união divina descrita nos misticismos judaicos e gnóstico, como um processo 
de colocar a veste espiritual ou ascender ao céu. 
        
Em (Mateus 16, 13-14 ), temos: Tendo chegado à região de Cesáreia de Felipe, Jesus perguntou 
aos discípulos: “Que dizem por aí as pessoas que é o Filho do homem”? Responderam: “Umas 
dizem que é João Batista; outras, que é Elias; outras, enfim, que é Jeremias ou algum dos 
profetas”. Outra passagem que podemos citar é a de João 3, 1-8, entretanto essa talvez seja a mais 
polêmica, porquanto as várias traduções e interpretações da Bíblia são divergentes quanto ao 
termo “nascer de novo”. Mas, mesmo assim a citaremos): 
 
“Havia entre os fariseus um, chamado Nicodemos, dos mais importantes entre os judeus. Ele foi 
encontrar-se com Jesus à noite e lhe disse: “Rabi, bem sabemos que és um Mestre enviado por 
Deus, pois ninguém seria capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele”. 
Jesus respondeu: “Eu te afirmo e esta é a verdade; ninguém verá o reino de Deus se não nascer de 
novo”. Disse-lhe, Nicodemos: “Como pode nascer um homem já velho? Porventura poderá entrar 
de novo no seio de sua mãe e nascer?” Jesus respondeu: “Eu vos afirmo e esta é a verdade: se 
alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no Reino de Deus. O que nasce da 
carne e carne. O que nasce do Espírito é espírito! Não te admires do que eu disse: é necessário 
para vós nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes donde 
vem, nem aonde vai. Assim é quem nasce do Espírito”. 
Esta passagem é causa de longos e polêmicos debates. Entretanto, encontraremos em Mateus (17, 
10-13) a reencarnação de forma bem mais clara, senão vejamos: “Os discípulos lhe perguntaram:” 
Por que dizem os escribas, que Elias deve vir antes? Respondeu-lhes: “Elias há de vir para 
restabelecer todas as coisas”.  
 
Mas eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram.Do 
mesmo modo, também o filho do homem está para sofrer da parte deles. Então, os discípulos 
compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista”. Por que Elias não foi 
reconhecido? Porque agora animava outro corpo. Simples não? As dúvidas poderão ser dissipadas 
nesta outra narrativa. Vejamos Mateus 11, 14-15: “E, se quiserdes compreendê-los, João é o Elias 
que estava para vir. Quem tem ouvidos, que escute bem”. Essa última frase deve ter sido dita por 
Jesus por que sabia que muitos não iriam aceitar o princípio da reencarnação. 
 



 1104 

Estudiosos do tema, Ian Stevenson. Amit Goswami, Elizabeth C. Prophet e tantos outros cientistas 
trabalham para evidenciar a  reencarnação, Stevenson, pesquisou vários casos em crianças que 
lembranças de uma vida anterior. 
 
O Dr. Ian Stevenson, Diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina 
da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos da América, conseguiu catalogar cerca de 2000 
casos, tendo publicado cinco livros versando sobre esses relatos. Em um de seus livros,  reúne 7 
casos na Índia, 3 no Ceilão, 2 no Brasil, 7 no Alasca e 1 no Líbano. O Método empregado pelo Dr. 
Ian Stevenson consiste em descobrir pessoas, principalmente crianças, que espontaneamente 
manifestem recordações. Na maioria dos casos espontâneos, os principais acontecimentos já 
ocorreram quando o investigador entra em cena. Dois casos que estão no citado livro. Stevenson, 
1971, 
 
O cingalês Sujith começou a falar sobre uma vida anterior em 1971, com menos de 2 anos de 
idade. Disse que se chamava Sammy, fora ferroviário e vendedor de aguardente em Gorakana, a 
cerca de dez quilômetros de onde o menino morava. Segundo ele, certo dia, depois de uma 
bebedeira, Sammy brigou com a sua esposa, Maggie, saiu para andar e morreu atropelado por um 
caminhão. 
A mãe de Sujith não deu importância à história, e ninguém da família conhecia Gorakana. Mas o 
caso chegou a um monge budista de um templo próximo, que foi conversar com o menino. O 
monge extraiu 16 pontos do relato que poderiam ser verificados e confirmaram quase todos. 
Descobriu que um Sammy Fernando vivera em Gorakana até seis meses antes de Sujith nascer. 
Sammy tivera as profissões citadas pelo garoto, fora casado com Maggie e morrera atropelado por 
um caminhão. 
 
Outro caso citado no mesmo livro: 
 
Ravi Shankar, um garoto indiano (sem parentesco com o famoso citarista), começou a discorrer 
sobre sua vida passada também por volta dos 2 anos de idade, em 1953. Ele disse que antes 
morava em um distrito vizinho, descreveu os seus brinquedos (um elefante de madeira, uma 
pistola, uma bola) e um anel que guardava numa cômoda. Contou que o pai era barbeiro e deu o 
seu nome. Depois, afirmou que fora assassinado, identificou os criminosos por nome e profissão e 
forneceu detalhes da morte: esfaqueado enquanto comia goiabas. 
Quando o menino fez 4 anos, a sua família foi visitada por um homem que ouvira falar do caso. 
Ele lhes disse que o seu filho de 6 anos fora assassinado seis meses antes do nascimento de Ravi, 
nas circunstâncias descritas pelo garoto. Stevenson foi à Índia investigar a história em 1964. Ravi 
já estava então com 13 anos, mas o pesquisador descobriu que um professor havia anotado os 
relatos do garoto quando ele tinha 5 anos. 
 
Seriam todos os casos falsos?  A ciência ainda não comprovou, seria o homem fadado ao fim logo 
no começo, se tudo na natureza esta em constante progresso, porque o homem com  inteligência e 
conhecimento está destinado a estacionar perante a lei de progresso?   símbolos e imagens, e 
mobiliza-o para a criatividade e a busca,  para uma (ex)interiorização, muitas vezes materializada 
através das artes, para Durand (1996): 
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O imaginário é o reservatório concreto da representação humana em geral, onde se vem inscrever 
o trajeto reversível que, do social ao biológico, e vice-versa, informa a consciência global, a 
consciência humana. 
 
Esse movimento de imaginar (Durand) é um fator geral de “equilíbrio psicossocial”, negar esse 
imaginário, é negar a ação na vida social, o homem precisa dizer-se, com mitos, lendas, historias, 
representações, muitas delas saturadas pelo tempo, muitas reinventadas, (des)construídas, 
(Maffesoli, 2007, p. 11), afirma que:  
  
A vida é feita de destruição e de construção. Tampouco o pensamento escapa a essa lógica, pois 
precisa revelar as inutilidades das análises desses “especialistas” de discurso perfeitamente 
previsível, cujo conformismo aterrador só tem equivalente em sua ignorância do que é a existência 
em seu cotidiano. 
 
As evidencias estão de uma vida em contínuo progresso em todas as culturas e grupos sociais 
humanos, especialmente nas crianças com inteligência superior a sua idade cronológica  tudo 
mobiliza os estudiosos a buscarem o porque, os conteúdos, sejam conscientes ou inconscientes 
estão em constante funcionamento, para (Jung, 1963, p.263), 
 
O nosso cotidiano nos limita a nossa consciência, porem o inconsciente se faz presente e 
acompanha a nossa existência. (...) E o inconsciente nos dá uma oportunidade, pelas comunicações 
e alusões metafóricas que oferecem. É também capaz de comunicar-nos aquilo que, pela lógica 
não podemos saber.  
 

 Durante todo o período da história do cristianismo, nas pesquisas e estudos, vemos o tema 
da reencarnação ser negada, escamoteada, jogada para debaixo do tapete, e quanto mais isso 
ocorre mais pessoas procuram traze-la de volta, está no Ser, está no homem procurar revelar sua 
existência, seu próprio destino, (Eliade, 2002, p. 372), 
 
Os mitos cósmicos e toda a vida ritual apresentam-se assim como experiências existenciais do 
homem arcaico: este ultimo não se perde, não se esquece de si como “existente” quando se 
conforma com um mito ou intervem num ritual. Pelo contrário ele reencontra-se e compreende-se, 
porque esses mitos e rituais proclamam acontecimentos macrocósmicos, que dizer antropológicos 
e, em ultima instancia, “existenciais”. 
 
As existências sucessivas é vislumbrada, por exemplo, no mito de Perséfone, já celebrado por 
Ovídio ao entoar poemas sobre a fertilidade e a primavera. (Denis, 1994, p. 125). 
O mito de Perséfone era a representação dramática dos renascimentos, a história da alma humana 
passada, presente e futura, sua descida à matéria, seu cativeiro em corpos de empréstimo, sua 
reascensão por graus sucessivos. As festas eleusianas duravam três dias e traduziam, em 
comovente trilogia, as alternações da vida dupla, terrestre e celeste. Ao cabo dessas iniciações 
solenes, os adeptos eram sagrados.Quase todos os grandes homens da Grécia foram iniciados, 
adoradores fervorosos da grande deusa; foi em seus ensinamentos secretos que eles beberam a 
inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria divina. Quanto ao 
povo, eram-lhe apenas apresentados símbolos; mas, por baixo da transparência dos mitos, aparecia 
a verdade iniciativa do mesmo modo que a seiva da vida transuda da casca da árvore. 
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Banida do cristianismo no Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., a reencarnação só voltaria aos 
domínios cristãos pelo espiritismo, no século 19. (Prophet, 2006). O Concílio de Constantinopla, o 
quinto dos Concílios, não passou de um encontro, mais ou menos em caráter privado, organizado 
por Justiniano, que, mancomunado com alguns vassalos, excomungou e maldisse a doutrina da 
preexistência da alma, com protestos do Papa Virgílio, e a publicação de seus anátemas. Embora 
estivesse em Roma naquela época, o Papa Virgílio seqüestrado e mantido prisioneiro por oito 
anos, recusou-se a participar deste Concilio, quando Justiniano não assegurou o mesmo quorum de 
bispos representantes do leste e do oeste.Uma vez convocado, o Concilio só incluiu 165 bispos da 
Cristandade em sua reunião final, dos quais 159 eram da Igreja oriental.  
 
A conclusão oficial a que o Concílio chegou após uma discussão de quatro semanas teve que ser 
submetida ao "Papa" para ratificação. Na verdade, os documentos que lhe foram apresentados (os 
assim chamados "Três Capítulos") versavam apenas sobre a disputa a respeito de três eruditos que 
Justiniano, há quatro anos, havia por um edito (decreto) declarado heréticos. Nada continham 
sobre Orígenes. Os "papas" seguintes, Pelagio I ( 556 - 561 D.C ), Pelagio II ( 579 - 590 D.C ) 
 
E Gregório (590 - 604 D.C), quando se referiram ao quinto Concílio, nunca tocaram no nome de 
Orígenes. E a Igreja aceitou o edito de Justiniano "Todo aquele que ensinar esta fantástica 
preexistência da alma e sua monstruosa renovação, será condenado" - como parte das conclusões 
do Concílio. Esta atitude da Igreja levou a reações tais como a do Cardeal Nicolau de Cusa que 
sustentou, em pleno Vaticano, a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a 
concordância do Papa Eugênio IV (1431 -1447), embora isso provocasse descontentamento de 
influentes clérigos da Cúria Romana. Porém, existia e existe, sempre o interesse em sepultar esse 
conhecimento.  
 
Mas os dogmas da Igreja estão caindo num esvaziamento muito grande, inclusive entre os próprios 
teólogos. Isto porque eles foram instituídos em épocas remotas pelos Concílios, quando a 
mentalidade da Humanidade era outra, além de terem sido não só expostos aos cristãos, mas 
impostos. E, assim, se algumas pessoas mais inteligentes e mais cultas repeliam-nos, naqueles 
tempos longínquos, iam para a fogueira. Mas, hoje, não temos mais fogueiras inquisitoriais, e a 
mentalidade do homem do Século XXI mudou. Segundo (Eliade, 1969, p. 170), 
 
A natureza só se encontra a si própria, ao passo que o homem arcaico encontra a possibilidade de 
transcender definitivamente o tempo e de viver na eternidade. E, porque ele falha, porque “peca”, 
isto é, porque cai na existência “histórica”, no tempo, perde todos os anos essa possibilidade. Mas 
pelo menos tem a liberdade de anular essas faltas, de apagar a recordação da sua “queda na 
historia” e de tentar novamente uma saída definitiva do tempo. 
 
O tempo histórico nos revela a queda do homem em várias sociedades, e ao mesmo tempo uma 
busca de acertos, mesmo através de erros, essa queda é sofrida mas ao mesmo tempo motiva a 
busca por iluminação, por algo alem do explicável ou “normal” (Eliade, p. 174). 
 
De facto, só pressupondo a existência de Deus ele conquista por um lado à liberdade (que lhe 
concede a autonomia num Universo regido por leis, ou, por outras palavras, a “inauguração” de 
um modo de existência novo e único no Universo) e, por outro lado, a certeza de que as tragédias 
históricas têm um significado trans-histórico, mesmo que esse significado nem sempre seja 
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compreensível para a atual condição humana. Qualquer outra situação do homem moderno 
conduz ao desespero, em ultima analise. 
 
 O desespero de compreender que tudo aquilo em que está condicionado a acreditar, 
precisa de uma revisão, de conceitos, de crenças, valores, ética, mudanças muitas vezes radicais, 
um novo caminho, um novo jeito de ser mundo, para melhor compreensão de si e dos outros. 
Maffesoli (2007, p. 3) diz que, 
 
A intranqüilidade do ser não tem o que fazer, de fato, com promessas moles e hipócritas. 
Agrada-lhe muito mais a inquietante inquietação que é toda vida. O enigma, mais que a solução. 
 
Em toda a historia vemos a idéia de um principio universal criador, que se reveste de um caráter 
cósmico e “sobre-humano”, de tal forma que a historia é permeada de conceitos e alegorias e 
símbolos, fogo, chama, vento, sol símbolos de energia e força criadora e que requerem dois 
estados distintos, principio e fim,  dessa forma, (Jung, 1981). “Essa mesma associação 
encontramos também no conceito ou símbolo de Brahman. De um modo interessante 
encontramos a forma Brahman como oração e ao mesmo tempo como força criadora pré-
cósmica, num hino Rigveda” (Jung, 1981 p.244, 245. 1981) 
 
 E esta oração do cantor, que de si mesma se amplia, 
 Tornou-se uma vaca, que antes do mundo já era. 
 Neste seio de Deus, convivendo, 
 Pupilos da mesma criação os deuses são. 
 Que aconteceu com a madeira e com a arvore  
 De que o céu e a terra foram extraídos, 
 Ambas livres da velhice e eterno amparo, 
 Quando os dias se extinguem e antes das auroras? 
 Tão grande quanto ele já nada existe. 
 Ele é o touro que sustenta o céu e a terra, 
 Cinge, como se fosse uma pele, a manta crivada de nuvens, 

O Senhor, quando – como Sûrya – vai em seu carro, tirado por oveiros. 
 Como raio de sol, irradia sobre a vastidão da terra, 
 Ruge no intimo dos seres, como o vento sobre a neve; 
 Quando vagueia como Mitra e Varuna, 
 E reparte fulgor de brasas, como no bosque Agni, 
 Quando fustigada, a vaca o pariu, 
 Criou o que se move e livremente pasta e não se move – 
 O filho foi parido mais velho do que os pais... 
 
Dessa forma encontramos essa forma de antagônica do criador do mundo expressa no Catapatha-
Brâhmanam, expressa uma terra nua sem vida, só energia que “ruge no intimo dos seres” e a 
criação de vegetais animais e o homem, neste verso, “o filho foi parido mais velho do que os 
pais...” uma simbologia que expressa a certeza da anterioridade dessa energia que é o “espírito” e 
que é parido entre pais que são “espíritos” mais jovens. Através das artes, e poemas, a simbologia 
tão subjetiva representa os anseios do homem que quer torna-se melhor, porque se descobre com 
carismas e talentos não explorados, não reconhecidos e nem explicados, e nesse sentido, (Jung, 
2007, P. 21), diz que, 
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Desde os albores da humanidade observa-se uma pronunciada propensão a limitar a irrefreável a 
arbitrária influência do “sobrenatural”,  mediante formúlas e leis.E este processo continuou  
através da história, sob a forma de uma multiplicação de ritos, instituições e convicções. 
 
E nem sempre a humanidade tem condições psicológicas e até espirituais de entender esse 
universo desconhecido, o conhecimento surge gradativamente de acordo com as condições de 
percepção e compreensão dos fenômenos que se reatualizam de tempos em tempos, através da 
revivência de mitos e ritos, que estão no “inconsciente coletivo”. 
Se a reencarnação, (Goswami, 2007),  não é um tema limitado pela cultura, se é universal, então 
é natural perguntar se a idéia é cientifica. “não só algo sobrevive á morte, como esse algo retorna 
em outro corpo após nascimento, e assim por diante, dando continuidade ao processo”. 
No mesmo livro ele cita pessoas como David Hume, Ralf Waldo Emerson, Henry Thoreau, 
Benjamin Franklin e J. W. Von Goethe acreditavam em reencarnação (Goswami, 2007, p. 20.). 
 
Franklin redigiu seu próprio epitáfio quando tinha apenas 22  anos: 
 
 O Corpo de B. Franklin, 
 Impressor, 
 Como a capa de um velho livro 
 Ao qual tivessem arrancado as páginas 
 E  Tirado as letras e a douração,   
 Jaz aqui, 
 Comida para os vermes. 
 Mas a obra não terá sido perdida, 
Pois aparecerá novamente, segundo crê, Numa nova edição, Revisada e corrigida Pelo autor. 
(Citado em Cranston e Williams, 1984) 
O filosofo chinês Confúcio disse: 
 
 Quer saber da morte? 
 Bem, pouparei meu fôlego. 
 Quando você conhecer a vida, e só então, 
 Tornaremos a falar da morte. 
 
A Alma ocupa vários corpos, (Goswami, 2007) sobrevivendo às mortes físicas. Usa os corpos e as 
personalidades das diferentes vidas para a sua Evolução. Para atingirmos a compreensão da vida e 
o equilíbrio necessitamos de experiências diversas e de diferentes formas de viver. Por isso, as 
nossas vidas podem ser muito diversificadas, mudando a nossa condição de vida para vida: 
homem ou mulher, rico ou pobre, com violência ou não, solidão ou abundância relacionamentos, 
diferentes raças e religiões, etc. e (Jung, 2007, P.16,) diz que,  
 
A existência de semelhantes casos explica até certo ponto porque as pessoas têm medo de se 
tornarem conscientes de si mesmas. Alguma coisa poderia estar escondida por detrás dos 
bastidores –Nunca se tem plena certeza disto – e, por isso, é preferível “observar e considerar 
cuidadosamente” os fatores exteriores á consciência. 
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Esta diversidade permite-nos ter uma visão mais alongada da vida e um reconhecimento de novas 
possibilidades, levando-nos à necessidade de adquirir novas formas de estar, de reagir, de viver. É 
importante que se entenda que o caminho da Alma é a Evolução e que tudo isso faz parte e ajuda a 
Evolução. (Jung, 2007) “O homem tem, de fato motivos suficientes para temer as forças 
impessoais que acham ocultas em seu inconsciente”. 
 
As leis de causa e efeito são universais, abrangentes e inerentes a todas as criaturas em evolução, 
desde os seres altamente avançados até os mais atrasados, cada um em seu nível de manifestação e 
entendimento.  
A cabala tem uma sabedoria de 5.000 anos, usando essa sabedoria cuja finalidade é por fim a dor 
e o sofrimento da humanidade. (Goswami)32, representa os cinco mundos da cabala conforme,  
      
Segundo a Cabala. A manifestação divina do um (Ain Sof, ou corpo sublime) em minutos ocorre 
através de quatro mundos, todos eles transcendentes ao físico: Atziluth, o mundo do pensamento 
puro – os arquétipos ou temas; Briah, o mundo que dá significado á criação; Yetzirah, o mundo 
dos campos de formação ou morfogenéticos; e Assiah, o mundo da manifestação (fig. 6.3) 
(Seymour,1990). Faz sentido afirmar que não temos apenas um corpo físico, mas um corpo 
correspondente a cada um desses mundos. 
 
Jesus disse: ”A casa de meu pai tem muitas moradas”. Ele sabia que tínhamos mais do que apenas 
um corpo físico. Em quantos mundos, planetas ou sistemas ainda reencarnaremos? 
 
Os conceitos e preconceitos errôneos já prejudicaram  demais a Humanidade em sua caminhada 
para o progresso, considerando justamente como sendo um dos maiores obstáculos para essa 
nossa jornada espiritual evolutiva o fundamentalismo religioso, de qualquer que seja a religião. 
Como também o medo de buscar o porque da vida e da morte, ousemos descobrir, quem somos, 
de onde viemos, para onde vamos. 

figura 
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Figura 1. Os cincos  mundos na Cabala. Ain Sof é à base da existência; atziluth representa o 
mundo do pensamento puro ou dos arquétipos do pensamento; Briah representa a criação (do 
pensamento); Yetzirah representa a forma (biológica) e Assiah, a manifestação da forma. 
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Reencantamento simbólico no catolicismo das comunidades de Vida e Aliança 
 
Kaliane de Freitas Maia (UFCG) 759 
Lemuel Dourado Guerra760 (UFCG) 
1. Introdução 
No último quartel do século XX e início do século XXI, crescem, na igreja católica, movimentos 
religiosos internos de tendência conservadora, que procuram retomar antigas práticas, costumes e 
estilos de vida do catolicismo, como também fazem uma leitura tradicional da doutrina católica. 
Exemplos desses novos modelos de religiosidades são as Comunidades de Vida e Aliança761 
(CVA), o movimento dos focolares762 e os Arautos do Evangelho763. 
Numa conjuntura de ascensão do pluralismo religioso no Brasil, observam-se pressões para que 
aconteçam outras modificações nas identidades católicas, como por exemplo, as adaptações das 
mensagens e liturgias das organizações religiosas, sendo o que mais importa a satisfação dos fiéis 
e atração de novos adeptos. Essas pressões do mercado simbólico atingem as propostas de 
religiosidade, refletindo-se na dinâmica de transformações das identidades religiosas 
disponibilizadas no campo religioso nacional. 

                                            
759 Mestre em Ciências Sociais pelo PPGCS da UFCG, Campina Grande, PB; e-mail: 

kalianemaia@yahoo.com.br 
760 Prof Doutor, Unidade Acadêmica Ciências Sociais, UFCG, Campina Grande, PB; e-mail: 

lenksguerra@yahoo.com 
761 Comunidades Católicas formadas por celibatários, casais, sacerdotes, homens e mulheres, jovens e 

adultos. Todos unidos pelo desejo do que chamam de uma vida consagrada. 
762 Formado por Chiara Lubich em 1943. Do carisma dela delineia-se a Espiritualidade da Unidade. Uma 

espiritualidade comunitária, coletiva, onde forma "homens novos": o amor recíproco evangélico derruba as barreiras 
que levam a fechar-se em si mesmos para abrir-se aos outros, colocando em comum bens materiais e espirituais. 
Desde o início, Chiara tem a intuição de que nisto consiste "a lei para que homens e coisas se recomponham numa 
nova ordem". 

763 Os Arautos do Evangelho é uma Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, a primeira a ser 
erigida pela Santa Sé no terceiro milênio, o que ocorreu por ocasião da festa litúrgica da Cátedra de São Pedro (22 
de fevereiro) em 2001. Composta predominantemente por jovens, esta Associação está presente em 57 países. Seus 
membros praticam o celibato, e dedicam-se integralmente ao apostolado, vivendo em casas destinadas 
especificamente para rapazes ou para moças, os quais alternam a vida de recolhimento, estudo e oração com 
atividades de evangelização nas dioceses e paróquias, dando especial ênfase à formação da juventude. 
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No decorrer do trabalho, procuramos focalizar as CVA764 e principalmente a Comunidade 
Remidos no Senhor (CRS)765, a partir da análise de suas relações com a hierarquia da igreja 
católica. Foi observado na pesquisa, em que medida essa comunidade se aproxima e se distancia 
do modelo tradicional de catolicismo, levando-se em consideração a liturgia nela praticada, sua 
teologia e a ética comportamental proposta para seus participantes e também a utilização de 
aspectos subjetivos e místicos em seus grupos de oração e no cotidiano da comunidade. 
 Dentre as questões que orientam nosso estudo podemos citar as seguintes: 
1 . Quais as tensões existentes entre as CVA e a hierarquia da igreja católica?  
2 . Quais as mudanças que os membros das CVAs gostariam de ver na igreja católica?  
3 . Em que medida os membros da comunidade acreditam na atuação do Espírito Santo para 
resolver problemas de ordem espiritual, emocional e material? 
Em referência à literatura sociológica que focaliza as CVA, uso as contribuições de autores 
brasileiros e estrangeiros tais como Cecília Mariz (2004, 2005), Brenda Carranza (2000 e 2005), 
Júlia Miranda (1999), Silveira (2000) e Eliane Martins Oliveira (2003) – autores que estudam 
essas comunidades no Brasil –, Csordas (1994), nos EUA; e Hervieu-Léger (1993) e Cohen (1990, 
1997), na França. 
 Nossas primeiras leituras acompanhando os estudos de Miranda (1999), Mariz (2004), 
Carranza (2005), Oliveira (2003) a respeito desse novo movimento religioso, nos permitiram 
constatar que cada uma das novas comunidades, de forma semelhante às ordens e congregações 
tradicionais, tem um carisma fundador766 e cria seu próprio estatuto e leis de convivência. Essas 
novas comunidades são caracteristicamente constituídas por leigos, apesar de aceitarem em seus 
núcleos a adesão de religiosos (sacerdotes, freiras). 
 Se por um lado, as “comunidades de vida” podem lembrar as tradicionais congregações 
católicas, por outro, diferem bastante delas, quando, por vezes, convivem, numa mesma 
residência, fiéis de ambos os sexos, casais com filhos, sacerdotes, homens e mulheres solteiras. 
Vale salientar que as comunidades de vida se mantêm com o trabalho de seus membros. 
Geralmente eles possuem pequenas lojas de artigos católicos (bíblias, terços, imagens de santos, 
camisetas, chaveiros cds, livros etc.) escolas, lanchonetes, restaurantes, mas em geral contam com 
a doação financeira dos participantes da comunidade de aliança e de ofertas advindas dos que 
apóiam as atividades e as funções exercidas pela Comunidade (MARIZ, 2004). 
As CVA representam uma nova forma de compromisso com a vida consagrada da igreja. Uma 
das diferenças marcantes em relação às antigas congregações religiosas é a oportunidade da 
consagração laica, produzindo um compromisso mais forte entre o leigo e a igreja e entre o leigo 
e as comunidades. O compromisso é firmado a partir da aceitação do carisma coletivo e do 
carisma individual. Toda comunidade possui um carisma instituidor e a partir dele realiza seu 
trabalho religioso relativo ao campo eclesial católico.  
Nas comunidades existem dois tipos de vínculos: os comunitários de vida e os comunitários de 
aliança. Ambos firmam um compromisso com Deus, tendo em vista as regras estabelecidas 
dentro do grupo. As Comunidades de Aliança (CA) são compostas por homens e mulheres, 
solteiros e casados, sacerdotes e religiosos que procuram partilhar a espiritualidade e o carisma, 
mesmo vivendo fora dos núcleos comunitários. Os membros de Comunidades de Aliança 
                                            

764 Para referi-me à “Comunidade de Vida e Aliança” emprego alternadamente a expressão por inteiro; a 
expressão Comunidade; e a sigla CVA. Isso vale para todo o artigo. 

765 Para referi-me a “Comunidade Remidos no Senhor” emprego alternadamente a expressão por inteiro; a 
expressão Comunidade; e a sigla CRS. Isso vale para todo o artigo. 

766 Para os membros das comunidades de vida e aliança entende-se que “carisma” é um dom de Deus, que 
traz em si, uma graça particular para quem vive e para quem recebe. 
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continuam a exercer suas profissões na sociedade, no entanto, procuram viver um espírito e uma 
unidade de acordo com o carisma767. Trazem consigo alianças768 previamente estabelecidas no 
campo espiritual, fraternal, material e apostólico, estabelecendo a partir desses, sua comunhão. 
Vivem, dessa forma, sua aliança com Deus, entre si e com toda a Igreja. Em algumas paróquias 
há todo um apoio às Comunidades de vida, expresso em doações materiais e em trabalhos 
voluntários, sendo que os membros das CA continuam em suas casas, em seus empregos, não 
precisando abdicar de laços relativos a sua vida anterior à participação naquelas. 
As Comunidades de Vida (CV), por sua vez, são formadas por jovens (homens e mulheres), 
casais, sacerdotes ou religiosos que procuram viver a experiência da consagração em um núcleo 
comunitário ou num trabalho específico de doação plena à comunidade. Esta vida comunitária é 
marcada pela oração comum e integralmente dedicada ao serviço apostólico que lhes foi 
confiado. Seus membros fazem votos ou compromissos para evidenciar a consagração total a 
Deus, conforme as determinações das regras de vida consagrada e do projeto comunitário de 
vida. Nessas comunidades, os membros compartilham a moradia, o espaço de lazer, os afazeres 
domésticos, as compras, o trabalho, ou seja, uns dependem da contribuição dos outros. 
 Sabe-se que essa forma de viver em comunidade vem se expandindo nacional e 
internacionalmente. Porém, não se sabe ao certo, quantas comunidades de vida e aliança existem 
hoje no Brasil e no exterior. A proliferação de sites de Internet destas comunidades é um dos 
sinais da expansão dessa maneira de viver a religiosidade católica (MARIZ, 2004).  
 As CVA emergem no cenário católico nacional dentro de uma conjuntura marcada pelo 
declínio do catolicismo tradicional, o que justifica nossa reflexão a respeito dos significados que 
essa recente modalidade de expressão institucional da religiosidade católica pode assumir, 
inclusive em termos de estratégias reativas da Igreja. 
 Os dados censitários (IBGE, 2000) mostram que entre os anos de 1991 e 2000, a 
porcentagem de católicos caiu de 83,3% para 73,9%; já o de evangélicos cresceu de 9% para 
15,6%; e a categoria dos “sem religião” de 4,7% para 7,4%. Esses dados evidenciam, em 
números reais, que a população de católicos no Brasil é de 125 milhões de pessoas, e a de 
evangélicos é de 26 milhões, somando-se em 151 milhões os que declaram afiliação religiosa 
cristã. O restante está distribuído em vários modelos de religiosidade. O espiritismo kardecista 
detém apenas 1,38%; as religiões afro-brasileiras, 0,34%; os budistas, 0,15%; a Seicho-no-iê, 
Perfect Liberty, Bahai, Messiânica detêm juntos apenas 0,11%; os esotéricos, 0,04%; os 
hinduístas 0,001%; o Judaísmo (0,06%); o Islamismo (0,01%) e as religiões indígenas, 
identificadas pelo censo de 2000 como União Vegetal, Santo Daime, e Barquinha 0,01%. 
 É comum na literatura especializada atribuir as perdas enfrentadas pela Igreja Católica ao 
avanço do pentecostalismo brasileiro769. Embora vários autores como Prandi (1997), Mariano 

                                            
767 Conforme declarações de membros das CVA. 
768 Definidas pelos participantes da CVA como votos, promessas e compromissos de vida. 
769 De acordo com Freston (1996), o pentecostalismo pode ser compreendido a partir de três grandes ondas, 

ou seja, três períodos históricos, considerando sua chegada e implantação no Brasil. O autor chama de primeira 
onda pentecostal o período que vai de 1910 a 1950. A esse mesmo período Mariano (2004) chama de 
pentecostalismo clássico. A primeira Igreja pentecostal a chegar no Brasil foi a Congregação Cristã em 1910 e em 
1911 funda-se a Assembléia de Deus no Estado do Pará. Por volta de 1950, o segundo grupo de Igrejas pentecostais, 
denominado por Freston de segunda onda pentecostal começou a ser implantado no Brasil. Mariano (2004) chamou 
esse segundo grupo de pentecostalismo neoclássico. Desse grupo fazem parte a Igreja do Evangelho Quadrangular, 
inaugurada em 1953, a Brasil Para Cristo, fundada em 1955, e a Deus é Amor, que surge em 1962, além de outras 
de menor porte, todas no Estado de São Paulo. Os missionários dessas igrejas davam ênfase à cura divina e ao dom 
de falar em línguas como sendo um sinal do Espírito Santo. Como estratégia proselitista, inovaram fazendo 
pregações através da mídia, usando o radio como meio de convencer um maior número de fiéis. A terceira onda, de 
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(2003), Oro (2003), Mariz (2003a), apontem para este fator, é verdade também, que na 
sociologia da religião, de acordo com o ponto de vista weberiano, a decadência das grandes 
religiões tradicionais é uma tendência histórica quase “genética”. Weber, atribui esse declínio da 
religião à autonomização das esferas sociais e ao avanço da racionalização científica. Assim, a 
religião teria perdido, nas sociedades contemporâneas, o direito ao monopólio da moldagem e da 
legitimação das instituições sociais.  
Hervieu-Léger (1997) chama o processo autonomizador das escolhas individuais de 
desregulação do religioso, nele se produz não apenas a subjetividade do fiel católico, mas 
principalmente a desregulação dos itens que compõem a identidade religiosa tradicional, ou a 
norma doutrinal, e faz da realização individual o horizonte principal do movimento religioso. 
Concordando com Weber, a autora afirma que esse conceito gera fundamentalmente a 
dissociação da produção de identidade religiosa clássica.  
Berger que tinha defendido a teoria da secularização afirma veemente que estava equivocado. Ele 
reconheceu que a modernidade teve alguns efeitos secularizantes, “mas ela também provocou o 
surgimento de poderosos movimentos contra-secularizantes” (BERGER, 2000, p. 10). Berger 
argumenta que a relação entre religião e modernidade é bastante complicada,  
 
(...) algumas instituições religiosas perderam poder e influencia em muitas sociedades, mas 
crenças e práticas religiosas antigas ou novas permaneceram na vida das pessoas, às vezes 
assumindo novas formas institucionais e às vezes levando a grandes explosões de fervor religioso 
(BERGER, 2000, p. 10). 
 
 Berger (2000) assinala para uma contra-secularização, como sendo uma resposta aos 
processos internos que invadiram a igreja católica e outras tantas religiões. Essa reação é 
interpretada como uma resistência aos processos modernos e um retorno à autoridade religiosa e 
à tradição da igreja. Ora, isso ocorre com as novas comunidades que estamos estudando. No caso 
específico da Remidos no Senhor, é proposta uma vida religiosa o mais simples possível. Seus 
membros professam um forte respeito pela eucaristia, um forte sentimento de obediência aos 
sacramentos da igreja, uma significativa rejeição a tudo que não é religioso, e um reforço dos 
antigos costumes e devoções da tradição da igreja. 
 De acordo com Portella (2006) a igreja católica “volta a conhecer aquilo que perdera, ou 
fora obnubilado, com a dinâmica pós-conciliar”. Berger (2000) acrescenta dizendo que isso não 
vale apenas para o catolicismo brasileiro. 
 
Na cena religiosa internacional, são os movimentos conservadores ortodoxos ou tradicionalistas 
que estão crescendo em quase toda parte. Esses movimentos são justamente aqueles que rejeitam 
o aggiornamento à modernidade tal como é definida pelos intelectuais progressistas (BERGER, 
2000, p. 13) 
 
Alguns dos novos modelos de religiosidade buscam nas tradições/instituições elementos 
simbólicos para completar ou complementar seus modelos escolhidos. Isso acontece 
freqüentemente no neopentecostalismo. Os carismáticos e os neopentecostais pegam emprestado 

                                                                                                                                             
acordo com Freston (1996), começa no final dos anos de 1970, e ganha força total na década de 1980. Mariano 
(2004) denomina esse terceiro momento de neopentecostalismo769, tendo como principal representante a Igreja 
Universal do Reino de Deus, fundada em 1977, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980, a Igreja Sara 
Nossa Terra, em 1976 e a Igreja Renascer em Cristo, em 1986. 
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do catolicismo popular e de outras religiões, símbolos que possam funcionar e dar sentido a essas 
novas manifestações. Hervieu-Léger (1993), falando da “sociologia da modernidade religiosa” 
costuma chamar esse processo de bricolage, ou seja, remanejamento radical na relação do 
individuo com certas práticas tradicionais.  
 De acordo com Carranza (2005), com quem concordamos, inconformado com a perda do 
poder real e simbólico, o catolicismo reage institucionalmente, ora reivindicando a autonomia, ao 
realçar a domínio espiritual sobre o domínio terreno, ora recompondo seu poder social por meio de 
reorganizações de movimentos de leigos, como a RCC e as Comunidades de Vida e Aliança, as 
quais propõem criar uma nova modalidade de catolicismo.  
 Para Carranza (2005) invocar o campo católico tradicional é trazer para o presente o 
estoque de representações, saberes teóricos e práticos, de comportamentos que um grupo ou 
comunidade aceitam em nome da continuidade necessária entre o passado e o presente. No 
pensamento weberiano, a tradição, enquanto memória social é profundamente criativa na 
interpretação do passado, para legitimar as mudanças que façam sentido no presente, 
fundamentando valores e normas.Segundo Hervieu-Léger, seria um erro, confiar que o universo 
tradicional e o universo moderno são realidades fechadas em si mesmas. O mais importante, 
segundo a autora, é descobrir como a tradição acompanha as mudanças sociais, identificar de que 
maneira a sua dinâmica de significação social mantém o status quo (HERVIEU-LÉGER, 1993, 
p. 14). 
 Hervieu-Léger (1993) caracteriza a nova postura religiosa como conseqüência da 
desordem simbólica generalizada em que vivemos atualmente, da apologia feita à afetividade, da 
intensidade emocional e da vivência pessoal como elemento destacado de reorientação da 
humanidade. A escolha pessoal e subjetiva, em detrimento da prescrição institucional, 
propiciaria a expansão de uma religião de comunidades emocionais como sendo a expressão 
religiosa que melhor caracteriza o momento atual. 
 Os modelos de religiosidade da Igreja católica podem ser vistos atualmente oscilando 
entre os efeitos objetivos da secularização e as potencialidades subjetivas da sociedade de 
consumo. De um lado, com temor e tremor e perante a concorrência moral que supõe estilos de 
vida pautados pelo consumo, do outro lado, tentando deflagrar processos de reinstitucionalização 
que lhe permitam retomar a hegemonia sócio-cultural de antes (CARRANZA, 2005). 
 A Renovação Carismática Católica, os Arautos do Evangelho e as novas Comunidades de 
Vida e Aliança fazem parte, juntamente com outros movimentos religiosos, dos novos modelos de 
catolicidade que integram, questionando e ao mesmo tempo fortalecendo o padrão identitário mais 
geral do catolicismo. 
Consoante Mariz (2003a) “a organização da igreja católica apresenta dispositivos que permitem 
uma diversidade controlada”, pois abre espaço para novos grupos e comunidades autônomas, e ao 
mesmo tempo, reforçam a doutrina tradicional. Diríamos que essas várias faces do catolicismo são 
sinais das mudanças estruturais no campo religioso, as quais se refletem em redefinições das 
formas de viver a religião, implicando em mudanças nas instituições tradicionais, mas não no seu 
desaparecimento. 
 De acordo com Mariz (2003a) um dos fatores que explicam a sobrevivência da igreja 
católica sob uma liderança unificada por tantos séculos se encontra em sua organização que abarca 
e mantém vários grupos divergentes juntos. “Essa capacidade integrativa da organização católica 
se revela forte quando se compara essa igreja com as protestantes, que sofrem freqüentemente 
cisões e se subdividem” (MARIZ, 2003, p. 171). 
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 É nesse contexto acima delineado que se identificará uma nova fase do catolicismo na 
contemporaneidade, a construção e proliferação das Comunidades de Vida e Aliança, fenômeno 
estudado e analisado no decorrer desse artigo.  
 A consolidação desse novo modelo de religiosidade gera conflitos na Igreja, na medida em 
que ele inspira críticas advindas da hierarquia da igreja, à posição que nelas os leigos ocupam, à 
mística exercida, às liturgias adotadas e a outras tendências que surgiram nas CVA. 
Nossa hipótese de trabalho é a de que as novas CVAs representam um tipo híbrido de posição 
dentro do campo religioso católico contemporâneo brasileiro, aproximando-se e se afastando em 
certa medida das posições clássicas elencadas por Weber e compartilhadas por Bourdieu em suas 
teorizações nessa área. Os membros das CVAs vão ao mesmo tempo contestar a ordem vigente, 
ao dizerem que o catolicismo precisa mudar, pois a igreja não dá tanto valor aos leigos; reafirmar 
a instituição eclesiástica, quando defendem os dogmas, as liturgias, o sacramento; e ainda 
aproximarem-se da posição mago, já que as CVA incorporam em suas reuniões aspectos 
místicos, momentos de cura através do Espírito Santo, profecias. Nossa análise do caso escolhido 
nos permitirá observar em que medida as CVA são híbridas, ou seja, até onde elas querem 
continuar sendo igreja católica e em que medida elas querem transformar essa ordem vigente? 
 
2. Comunidade de vida e Aliança Remidos no Senhor 
 
A Comunidade Católica de Vida e Aliança Remidos no Senhor foi fundada em Pombal770, PB. 
Os primeiros trabalhos iniciaram-se em 1991, com oito jovens, depois ficaram apenas cinco771. 
Esses jovens participavam de um grupo de oração da RCC. A comunidade originou-se de um 
grupo que já contestava o catolicismo tradicional e aprofunda essa contestação institucional, na 
medida em que radicaliza a sua participação na instituição. A líder da comunidade, que era 
também a coordenadora do grupo, sentiu um chamado de Deus, e, mesmo tendo seus planos de 
vida já semi-estabelecidos, decidiu largar tudo e seguir com a obra que Deus lhe revelara. A 
partir daí começaram a se reunir com mais freqüência para rezar, contemplar e vivenciar os 
ensinamentos de Deus. Ela resolveu entregar a Deus o que tinha de mais precioso, que era sua 
própria vida. Nas suas palavras, declarara todo o amor que sentiu ao receber o chamado e 
colocá-lo em prática doando-se aos trabalhos de evangelização. 
Hoje, a Comunidade Remidos no Senhor é reconhecida pela Igreja Católica como uma 
Associação Privada de fiéis visando um futuro enquadramento canônico, dentro de um grupo que 
a igreja hoje denomina de Novas Comunidades Eclesiais (NCE). Foi reconhecida 
diocesanamente em 2005, pelo então Bispo Dom José González Alonso, Bispo de Cajazeiras. 
Para essa aprovação diocesana, a CRS preparou um documento, informando o carisma e a forma 
de vida que os participantes dela desejavam levar, junto com um conjunto de leis e regras de 
conduta formalizadas pela líder da comunidade, que apresentava como um dos seus principais 
objetivos a conquista de novos fiéis através da evangelização. 
A líder da comunidade é a responsável pela organização, desenvolvimento e estrutura, bem como 
pelo nascimento do carisma da Remidos, pois este foi a ela revelado por Deus. Com isso ela tem 
o capital religioso, a legitimidade para o trabalho religioso e o monopólio dos da gestão dos bens 
de salvação. 

                                            
770Município brasileiro do estado da Paraíba, localizado no sertão paraibano. 
771 Os três integrantes do grupo de oração que saíram, acharam que não precisava de tanta radicalidade para 

vivenciar a religiosidade católica. 
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A comunidade Remidos no Senhor, dentro do campo das CVA brasileiras pode ser considerada 
uma comunidade pequena. Possui apenas 29 membros de vida e aproximadamente 30 membros 
de aliança, divididos em casas na cidade de Pombal e na cidade de Campina Grande e numa 
casa de missão, no sítio Marinho, no município de Campina Grande.  
 
O Paradigma do Carisma: O Carisma da Remidos no Senhor 
 
O termo carisma, na sociologia, vincula-se a Weber, que o elabora no âmbito da análise da 
dominação. Todavia, sabe-se que esse termo derivou-se do discurso teológico cristão, dentro do 
qual é empregado como dom da graça. Para os cristãos, o carisma significava o conhecimento 
intuitivo por parte das pessoas leigas de que um santo tinha contato íntimo com Deus. 
Expressava também uma qualidade heróica ou extraordinária, manifestada pela “graça” e o 
“dom” divinos. 
Em sua descrição do carisma, como um tipo simbólico de autoridade pessoal exercida por um líder 
com supostas qualidades sobrenaturais, Weber pensa em comunidades, por isso, para ele, o 
carismático só pode existir em relação com os seus seguidores, confirmando-se pela capacidade de 
atração exercida sobre as pessoas. 
O portador do carisma geralmente é o profeta, um líder natural, que se reveste de autoridade 
simbólica graças à qual o que é dito ou pedido é aceito pelos discípulos. A base da legitimidade 
do líder carismático é o reconhecimento de suas qualidades extra-naturais. O líder carismático 
procura legitimar-se através de sua oposição à tradição, à ordem estabelecida, às normas, fazendo 
dele uma pessoa revolucionária e radical, formulando e expressando para o coletivo aspirações e 
uma ambição missionária. Além de propor novos estilos de vida, procura ser o modelo e as 
regras que todos devam seguir. Na analítica weberiana, a figura carismática é um mobilizador 
afetivo que amplia dispositivos afetuosos de adesão apoiados na confiança (WEBER, 1992).  
O discurso do profeta, sob a ótica da contestação da ordem estabelecida, representa uma 
indignação relativa ao regime econômico do “mundo”. Ele procura viver no mundo, sem ser do 
mundo, vivendo uma vida simples, sem posses. Tudo o que consegue é para viabilizar a sua 
missão, rejeitando, portanto, a ordem vigente e o comportamento econômico racional, 
testemunhando seu desapego aos bens materiais. 
Pensando a CRS, podemos dizer que, por um lado ela questiona a ordem institucional católica 
vigente e tradicional, anunciando uma nova forma de vivenciar a religiosidade, já que inaugura 
um tipo de comunidade que quebra o modelo mono-sexista praticado pela igreja, já que nas CVA 
moram juntos homens e mulheres leigos, preparando-se para o serviço à igreja e ainda 
anunciando as manifestações do Espírito Santo, através do exercício dos dons carismáticos. Por 
outro lado ela ressignifica algumas mensagens, liturgias e sacramentos tradicionais da igreja, 
reforçando o catolicismo exclusivista e a renovação dos métodos de evangelização e 
proselitismo.  
A história das CVA indicam processos de rotinização do carisma, através dos quais este é passado 
para os outros membros da comunidade, com o intuito de interiorizar a disciplina que os aproxima 
da líder e em seguida eternizar a causa pela qual lutam com entusiasmo e vitalidade. 
As CVA se aproximam da posição profeta e carismática, se consideramos características tais 
como: a admiração devotada ao líder carismático, o revestimento profético da sua ação, a 
centralização de suas atividades na subjetividade, a formação de um agrupamento de seguidores, 
os mecanismos disciplinares e devocionais, o discurso que salienta seu desinteresse mundano, 
enfatizando uma vida ascética e com desapego às coisas mundanas, o não querer possuir. As 
CVA pregam, ao mesmo tempo, o retorno à tradição, uma volta ao catolicismo mais 
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comprometido com os pobres e a implantação de novas práticas e vivência comunitária, iniciadas 
com a descoberta individual dos dons carismáticos, propondo reestruturações da vida religiosa as 
quais, sob moldes reativos à sociedade de consumo e expressões fundamentalistas, se constituem 
em espiritualidades católicas alternativas, nos meios urbanos.  
As Novas Comunidades Eclesiais (NCE) são conduzidas por um carisma fundador, ou seja, uma 
mensagem, uma revelação enviada por Deus. Assim, cada Comunidade possui uma vocação 
missionária específica, um carisma fundante. A CRS afirma como sua principal preocupação, a 
evangelização. Sua missão seria compartilhar a experiência de um encontro com Cristo, 
testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, procurando salvar os homens do pecado. O 
carisma Remidos no Senhor é “amar, consolar e manifestar ao mundo o prazer que é Deus”. Esse 
carisma é definido pelos participantes da comunidade como “um dom, mandado por Deus à 
fundadora e aos seus seguidores num momento de espiritualidade muito íntimo e profundo com 
Deus” (Co-fundador da CRS). 
 A missão evangelizadora da Remidos no Senhor, conforme ressalta a líder da 
comunidade é amar o mundo através desse carisma que lhe foi confiado e, para isso, eles 
precisam espalhar essa missão e conquistar novos adeptos. Ela afirma que a comunidade precisa 
 
(...) amar cada vez mais esse Deus e cada vez mais torná-lo a amar. Como? Comunicando esse 
amor aos outros, para que os outros também possam amar. E acreditamos piamente que, com o 
nosso estilo de vida, com o nosso jeito de viver, queremos ser um sinal profético no mundo, só 
isso! Não queremos resolver nada, não queremos salvar nada. Tenho plena consciência que o 
mundo já foi salvo, que é Jesus Cristo o salvador. (...) Então a comunidade Remidos, ela não quer 
ser solução pra nada, ela só quer ser um sinal no mundo. Um sinal que se descobriu que é amor, e 
um amor que é doação, pronto, só isso [negrito nosso] (Líder e fundadora da CRS). 
 
De acordo com os discursos dos participantes da CRS, o fiel católico das CVA são pessoas que 
tiveram uma experiência forte de/com Deus e que sentem a inspiração de passar essa sua 
experiência para os outros. Esse que seria o carisma da CRS se constitui numa especialização do 
trabalho religioso a ser realizado dentro do campo das CVA em nível nacional. A CRS quer 
mostrar para o mundo o prazer que é ter Deus e viver da sua providência.  Seus membros se 
auto-definem como homens e mulheres de profecia, porque anunciam com sua vida, suas 
inspirações, uma profecia de Deus para a Igreja de seu tempo.  
Conforme Weber, a líder da comunidade é a portadora das revelações ético-religiosas divinas, 
exercendo um significativo poder de inculcar nos leigos a mensagem recebida, anunciando-a como 
advinda de Deus, bem como as regras novas que devem servir de parâmetro para uma nova 
catolicidade, o que indica seu caráter profético. A líder afirma que quer “ser um sinal profético no 
mundo”. Com base na contribuição weberiana a respeito da dinâmica do carisma, podemos pensar 
num tipo específico de socialização do carisma, que é possuído com mais intensidade e 
legitimidade nos líderes, mas seria distribuído para todos os participantes da CRS, representando 
também uma tática para a divisão social do trabalho religioso a ser feito pelo coletivo.  
 Cada membro descobre o carisma com que mais se identifica, ou melhor, os dons para 
desenvolver dentro da comunidade em função de ajudar o outro, podendo ser o de aconselhar, 
de acolher, de pregar a palavra, de discernimento, de cura das almas, dons musicais, dentre 
outros. 
 

• O discurso ritual e simbólico 
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Os novos movimentos no catolicismo, surgidos a partir do aggiornamento proposto pelo 
Concílio Vaticano II, dentre eles a RCC e as CVA, têm contribuído para a restauração dos 
rituais e da mística na Igreja. Os rituais representam elementos importantes na constituição dos 
grupos, pois estabelece características e atribuem identidade a seus membros (MIRANDA, 
1999).  
 As práticas ritualísticas que ocorrem nas comunidades carismáticas são atribuídas à 
presença do Espírito Santo. As principais revelações subjetivas são a oração em línguas, a 
profecia, a cura, a forte presença de Deus, da Virgem Maria e dos santos e anjos, traduzidos em 
termos de uma forte ênfase na liturgia católica tradicional e nos sacramentos da igreja. Todos 
essas manifestações constituem marcas fortes nos rituais carismáticos das CVA. 
Os carismáticos procuram reviver o dia de Pentecostes através do ritual dos Grupos de Oração e 
da vivência dentro das comunidades de vida e aliança. O ritual é um instrumento decisivo desse 
processo de rememoramento (Berger, 1985). A partir dele a identidade católica tradicional é 
reafirmada e em alguma medida redefinida com base em parâmetros que se contrapõem aos do 
modelo de religiosidade católica culturalmente hegemônico no Brasil. Vejamos a seguir algumas 
das marcas do estilo paradoxal da RCC e das CVA.  
 

• A efusão do Espírito Santo 
 
Já dizia Oliveira (2003) que a missão primeira dos carismáticos e pelos participantes das CVA é 
a proposta de “viver no Espírito”, “mergulhar no Espírito de Deus”, “repousar no Espírito”, 
estabelecendo o que eles consideram ser um contato íntimo com Deus Espírito Santo. O 
observado pela autora citada se confirma na CRS. Uma das entrevistadas diz o seguinte:  
A vivência da comunidade de vida e de aliança de modo especial é o desejo de viver uma vida no 
espírito. E como diz o evangelho: sejam adoradores do espírito em verdade. (...) Então, quando 
nós recebemos essa graça do Espírito Santo, Deus que é o autor de nossas vidas, ele começa a 
revelar em nós, a manifestar em nós os dons necessários para responder as situações elementares 
da vida (Assistente de formação e membro de vida consagrada da CRS). 
 
É importante salientar como mostrou Troeltsch ( apud OLIVEIRA, 2003) que há muito tempo no 
cristianismo, sobretudo no catolicismo, houve uma linha de pensamento mística, tendo como 
principal representante Santa Tereza D’Ávila e João da Cruz. Trazer de volta esse viés místico, 
como vemos nas CVA, representaria uma magicização  do catolicismo, operacionalizada 
basicamente pela distribuição dos carismas, através do Espírito Santo.  
Os efeitos especiais, da atuação do Espírito Santo na vida dos membros da CRS revestiria a 
mensagem que eles colocam em circulação de um atrativo semelhante ao oferecido, por 
exemplo, pelos pastores da Igreja Universal do reino de Deus (IURD), com uma vantagem 
comparativa e portanto um diferencial competitivo, já que esse poder seria repartido pelos 
participantes da CRS, à medida em que o Espírito lhes capacite para a produção dos bons frutos. 
A atuação do Espírito Santo é definida em termos da manifestação de dons como os da 
glossolalia, do discernimento da palavra, da ciência, sinais que indicam rumos a serem seguidos, 
profecias dos pregadores e curas emocionais. As pessoas as quais eu perguntei sobre a efusão no 
Espírito, me respondiam comumente que era uma “ação simples”, era uma “graça de Deus”, ou 
um “derramamento do amor de Deus” sobre eles, como um momento de enchimento e 
transbordamento dos frutos do Espírito: a bondade, a caridade, a paz, a paciência, a alegria, a 
afabilidade, a fidelidade, a brandura e a temperança.  
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Nossa observação na CRS confirmou uma relação íntima de afeto e emoção entre os fiéis 
carismáticos e os objetos das práticas sacramentais. O Espírito Santo impulsiona, modifica e 
movimenta a vida dos comunitários e dos carismáticos em geral. Os fiéis, impulsionados pela fé 
e adoração ao Espírito Santo, esperam nele a presença viva nas celebrações, o encontro festivo, 
um momento descrito como de consonância entre o fiel e a divindade. 
 

• A providência divina 
 
 Um símbolo muito forte nas CVA é viver da providência divina. Os fiéis da CRS narram 
várias provas de sua dependência da vontade e da graça de Deus. Nas entrevistas realizadas 
sobre esse ponto, os fiéis declararam receber diariamente sinais sobre o que deve e o que não 
deve ser feito.  
 De acordo com os entrevistados, a providência divina se revela através de orações, 
novenas, pela evocação do Espírito Santo, nos sonhos e revelações, sendo necessário, para saber 
interpretar os sinais enviados por Deus, estar em sintonia com os seus ensinamentos. Eles dizem 
que para ter certeza da vontade de Deus, rezam, pedindo a confirmação de sua vontade através de 
revelação. 
 Vejamos no texto de uma das formadoras do discipulado, e consagrada de vida da CRS, 
como a providência divina também significa confiança, acreditar que Deus vai enviar o alimento 
espiritual e humano de que a comunidade precisa a cada dia. Segundo ela, a providência age a 
cada dia, não sendo preciso se preocupar com o futuro, pois Deus, como provedor de todas as 
coisas haverá de mostrar o caminho.  
 Fato comum nos momentos de oração e em palestras nas comunidades é ouvir do 
palestrante ou pregador do grupo, que tinha preparado sua fala sobre o tema a ser debatido, mas 
na hora da palestra ou pregação, Deus mudara tudo, sendo usadas novas palavras e expressões772. 
Isso remete para um estilo de liturgia freqüentemente encontrado nas reuniões dos pentecostais 
evangélicos, representando um questionamento do estilo litúrgico tradicional católico, no qual os 
textos estão escritos, devendo ser lidos pelos celebrantes e repetidos ad infinitum, em cada 
celebração. 
A relação muito próxima da mágica, implicada nos discursos sobre a atuação da providência 
divina, observa-se em exemplos que remetem para eventos de significado e grandiosidade diversa. 
 
3. Comunidade versus catolicismo tradicional: aproximação e afastamento (autonomia 
disfarçada) 
 
 A igreja católica, através de seus rituais simbólicos e da hierarquização, procura sempre 
firmar sua autoridade institucional. Desde sempre, a instituição eclesiástica católica exerce um 
poder institucional muito forte sobre os leigos, baseado na necessidade ritual e simbólica da 
presença e intermediação religiosa exercida pelo sacerdote. No catolicismo tradicional o sacerdote 
se define como o intermediário entre o leigo e a divindade, sendo apenas os consagrados 
eclesiasticamente e reconhecidos pelo pontífice portadores do poder de ministrar os sacramentos 
da igreja para os leigos em geral. 
 De acordo com a visão weberiana, os sacerdotes são qualificados e treinados 
profissionalmente de acordo com os dogmas e ordens católicas, atuando como funcionários de 

                                            
772 É comum ouvir estórias dos líderes carismáticos, ressaltando a inspiração e o controle do espírito Santo 

nos grupos de oração e nas CVA, li coisa parecida em Oliveira 2003.  
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Deus, a serviço da instituição. Com a emergência, primeiro, das CEBs e depois da RCC a das 
CVA isso vem sendo mais ou menos explicitamente questionado, sendo, inclusive, fonte de 
tensão entre a hierarquia católica tradicional e os agentes religiosos leigos. Nas comunidades 
carismáticas em geral e nas CVA, especificamente, os leigos constroem práticas que resultam na 
diminuição da importância simbólica dos padres, na medida em que eles desenvolvem propostas 
de religiosidade que podem perfeitamente existir sem a dependência de sacerdotes 
hierarquicamente reconhecidos. A efusão do Espírito e os dons carismáticos, acessíveis a todos 
pode representar um questionamento velado ao monopólio do poder simbólico dos sacerdotes. 
Além das relações entre sacerdotes, agentes religiosos hierárquicos e os leigos, vistas por Weber 
como marcada pelo desejo de satisfação das demandas religiosas laicas, e re-interpretadas por 
Bourdieu em termos de relação entre posições dentro do sistema de posições dentro das quais as 
ações se definem, com as CVA parecem ser questionadas, no sentido de que, nestas, os leigos não 
seriam apenas consumidores de religião, mas também produtores e inovadores de práticas e 
saberes religiosos.  
Assim, os membros das CVA não são apenas receptores do sagrado, mas também produtores de 
bens religiosos, na medida em que passam a se comunicar diretamente com a divindade, atuando 
na economia religiosa através dos carismas recebidos e descobertas nas práticas dos grupos de 
oração e na missões evangelizadoras.  
O que observamos é que na CRS, como em outras CVA, bem como nas CEBs e na RCC, 
constrói-se uma posição que pode ser definida como um misto das posições clássicas (conforme 
Weber) de profeta e de sacerdote, na medida em que encontramos o reforço dos dogmas e 
sacramentos católicos, ao mesmo tempo em que se questiona o modelo de mediação clássico no 
qual o protagonismo da ação estaria nas mãos do padre. 
 A lógica de distribuição socializadora dos dons carismáticos faz com que se observe no 
campo eclesial católico uma significativa preocupação da igreja com a aceitação das novas 
comunidades e de seus respectivos carismas. Ao mesmo tempo em que, nos tempos atuais de alta 
competição e de perda de fiéis da Igreja Católica para outros grupos concorrentes, a atuação das 
CVA e da RCC é altamente valorizável, setores do sacerdócio hierárquico apresentam reservas em 
relação às demandas de autonomia relativa que esses novos produtores de bens religiosos, pelo 
menos de forma velada, apresentam e representam. 
 Em fala para a nação brasileira católica, na sua última visita, o Papa João Paulo II 
afirmou que as comunidades novas representam uma primavera para a igreja, que elas estariam 
desabrochando novas vocações no seio católico. O seu sucessor, Bento XVI, afirmou na sua 
recente visita ao Brasil, que “os movimentos eclesiais e as novas comunidades são hoje, sinal 
luminoso da beleza de Cristo e da Igreja, sua esposa”·773. Essas declarações simbolizam apenas 
uma aceitação da parte interessante para a igreja católica que precisa, inclusive, reagir à perda de 
fiéis atestada pelos últimos censos nacionais. Que elas atuem como agências evangelizadoras 
inclusive auto-financiadas, nesses tempos difíceis de retomada de campanhas financeiras, tudo 
bem! No que se refere às inovações teológicas propostas o Papa ainda não consegue acolher o 
principal produto celebrado pelas novas comunidades, que é a proliferação dos dons 
carismáticos, a partir da efusão do Espírito Santo. Também, podemos notar que ainda há rejeição 
a esse novo modelo de catolicismo por parte de alguns Bispos e Padres da hierarquia católica. 
 No caso do Bispo de Campina Grande, por exemplo, podemos perceber uma certa 
aceitação e acolhimento das novas comunidades eclesiais, ao mesmo tempo em que se revela um 
certo temor. Ele ressaltou em entrevista para a autora que é preciso acompanhar e acolher, mas 

                                            
773 No II congresso mundial dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. 
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indubitavelmente, preservar a eclesialidade, ou seja, zelar por uma igreja “una, santa, católica 
e apostólica”. De acordo com ele, o grande desafio para as comunidades hoje, é preservar os 
dogmas da igreja. O Bispo de Campina Grande, assim como outros agentes hierárquicos entram 
em relação com esse novo ator dentro do campo eclesiástico católico estrategicamente, 
acolhendo, mas ao mesmo tempo orientando, moldando-as, o que significa trabalhar para aparar 
arestas proféticas e mesmo mágico-místicas que coloquem em risco a posição sacerdote. 
Mantendo o caráter unificador demonstrado pela Igerja Católica ao longo de sua história, o receio 
da hierarquia é perder, pelas dificuldades que a luta simbólica entre a posição tradicional e a 
posição profético-mágica adotada pelas CVA, um conjunto de atores que representam uma força 
importante nesse momento de reação católica à perda de fiéis. 
 
4. Tensão e pertencimento: a relação com a posição do sacerdote 
 
 Ao mesmo tempo em que os comunitários leigos de vida e aliança questionam o poder 
institucional da igreja por permitir a vida consagrada e o pertencimento institucional apenas para 
os consagrados em congregações que estão inseridas no cânon (sacerdotes, monges, padres, freis e 
freiras), eles como simples leigos reforçam o pertencimento à instituição revigorando a liturgia, os 
sacramentos, o cumprimento às regras de conduta, a vida ascética e o compromisso com a 
evangelização.  
 Nessa seção, focalizo a configuração ambivalente da CRS com relação à posição sacerdote. 
Nesse momento interpreto a comunidade como sendo portadora de aspectos institucionais e 
desinstitucionais, pois engloba ao mesmo tempo experiências de perfil questionador, como a 
crítica à não aceitação de leigos na hierarquia e também por apresentar experiências de caráter 
místico, subjetivo e espontâneos revelado através dos dons carismáticos, sobre os quais vou me 
deter posteriormente; e experiências que reforçam a doutrina da igreja, como a apologia dos atos 
litúrgicos, dos dogmas católicos e das regras ético-morais em geral e o compromisso com a 
evangelização. 
 Podemos afirmar que as maiores tensões entre hierarquia católica e as CVA em geral e a 
CRS em particular está, em primeiro lugar, na não aceitação por parte da igreja dos leigos como 
integrantes da hierarquia maior e em segundo lugar na visibilidade dos dons carismáticos entre os 
membros daquelas.  
Na CRS, os carismas mais exaltados são os relativos à atuação místico-mágica do Espírito Santo 
na vida dos comunitários. Eles rezam e chamam o Espírito Santo para resolver problemas; 
enfatizando também a força da providência divina; realçam a profecia e a cura das almas; 
ressaltam ainda a experimentação de fenômenos extraordinários (visões, aparições e profecia), 
conclamando à decisão de entregar a vida nas mãos do Espírito Santo como base para o acesso 
às experiências místicas ligadas á efusão do espírito santo.  
A ligação institucional com a igreja católica e a legitimação da sua hierarquia é afirmada pelo 
convite a padres e bispos para a realização de missas e outras celebrações na comunidade. Nessas 
celebrações é enfatizada a volta de uma liturgia baseada no conhecimento, são praticados e 
reafirmados os sacramentos da eucaristia. Na vida dos comunitários consagrados há todo um 
comprometimento com um conjunto rigoroso de regras de conduta.  
 Os membros da CRS também pregam a fidelidade doutrinária plena à igreja. Eles são 
vistos como exclusivistas, pois defendem a adesão exclusiva dos fiéis à religiosidade e instituição 
católicas, comunicando ao mundo que não participam de outras formas de religiosidade. 
 
5. Equilíbrio frágil: a relação com a posição do profeta 
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 De acordo com Weber (1991) a glorificação da virtude profética torna o líder carismático 
uma pessoa revolucionária, propondo novos estilos de vida e ampliando perspectivas sociais, ao 
mesmo tempo em que ele se torna um exemplo de vida para os outros. Tudo o que um líder mais 
almeja é viabilizar sua missão. Para isso, procura traspassar para o coletivo suas aspirações e jeito 
de viver, abandonando o comportamento econômico e procurando viver o mais simples possível.  
 No caso da CRS, observa-se essa prática de questionar a instituição e sugerir uma vida 
mais radical, mais ascética, de efervescência e manifestação do sagrado, de evangelização. 
Estudiosos já detectaram práticas semelhantes na RCC, porém com menos ênfase e com menos 
radicalidade no que se refere ao nível individual. Na CRS, o dom da profecia é concebido como 
mandado por Deus e recebido pela líder da comunidade. Ela é definida como fundadora e 
responsável pelo carisma da comunidade, tendo, a partir de então, o dever de comunicar esse dom 
a outras pessoas com o intuito de proliferar a missão recebida.  
Gostaria de acrescentar que o profeta não é um homem extraordinário, como falava Weber, mas 
sim um homem de situações extraordinárias, como afirmava Bourdieu. O profeta segundo 
Bourdieu é capaz de incorporar condições para mobilizar os grupos e as comunidades de leigos 
que reconhecem sua linguagem porque nela se reconhecem. No caso da CRS, os que ali se 
amontoam são chamados, através da evangelização e da inculcação por parte da líder da 
comunidade, a mostrar uma novidade radical de vida. Os que se tornam membros, procuram 
vivenciar o carisma e o propósito sugerido pela líder.  
O discurso da CRS ganha tons de profético em relação à sociedade envolvente, pelo fato de 
rejeitar os objetivos e sonhos da cultura de consumo. A transformação na vida dos membros da 
CRS se referem à adoção de um estilo de vida mais simples, como se estivessem vivendo fora do 
mundo, mesmo estando inserida nele.  Os membros da CRS procuram viver simplesmente, comer 
simplesmente e não ter ostentações. Vivem em casa comunitárias e dividem todas as despesas. 
Trabalham em comunidade para potencializar seu próprio sustento.  
A mensagem da CRS também assume nuances proféticas nas propostas que fazem relativas à uma 
reforma da vida eclesiástica, inovando ou trazendo de outros tempos modos de vida, de 
convivência e de evangelização, esta última tendo como alvo não os de fora da Igreja, mas os de 
dentro dela.  
Como em outras profecias que emergiram no campo eclesial católico, a CRS propõe uma volta 
ao cristianismo primitivo.  Os participantes dela são chamados a voltar à vida dos primeiros 
apóstolos, seguindo os passos do evangelho em seu estado inicial. É o que vemos num trecho da 
entrevista com um dos membros da CRS que reproduzimos abaixo: 
 
6. O charme do mistério: a relação com a posição do mago 
 
 Além de falar a partir da posição sacerdote, afirmando dogmas, sacramentos, ritos, e a 
ética da Igreja Católica; da posição profeta, ao disseminar uma proposta de reforma do 
catolicismo na direção de uma volta ao modelo traído do cristianismo primitivo, a CRS também 
se aproxima da posição mago.   
É muito evidente o caráter mágico-místico da CRS. Os membros da comunidade estão sempre 
ressaltando elementos subjetivos/mágico-místicos e a espontaneidade e emotividade dos grupos 
de oração e da vida cotidiana comunitária. Os elementos místicos mais enfatizados são a efusão 
do Espírito Santo e com ele o recebimento de vários dons espirituais tais como o dom de línguas, 
de profecia, de cura, discernimento, a comunicação com o Deus-Espírito que é representado 
através da providência divina, dentre outras manifestações menos relevantes. Na maioria das 
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vezes que estive na comunidade pude perceber uma carga de emotividade e afetividade muito 
grande entre os leigos e a centralidade da experiência com o sagrado. 
 Diariamente são exaltadas manifestações do Espírito Santo pelos membros remidos e eles 
estão sempre à espera da providência de Deus em suas vidas. A experimentação do Espírito Santo 
também permite a doação total da vida do fiel a Deus, ou seja, o fiel fica incondicionalmente 
dependente da vontade e ação do Deus-Espírito. Os membros Remidos renunciam à elaboração de 
planos e à decisão sobre suas praticas cotidianas, esperando sempre pela revelação do Deus. Essa 
revelação vem através de pedidos de oração e são anunciados aos leigos como forma da 
providência divina, tendo-se a idéia de que tudo já está previsto por Deus.  
 Nos encontros sediados na comunidade também é muito comum encontrar os 
participantes em busca de uma sintonia total com o Espírito Santo. Os membros de vida e 
aliança evocam a presença do Espírito Santo para a resolução de problemas, para o 
derramamento de graças em suas vidas.  
Durante os encontros de que participei pude perceber um ambiente bem diferente daquele 
encontrado em missas comuns, marcado pela exacerbação da expressão da subjetividade e pelo 
misticismo extremado, mediado pela música e pelo louvor a Deus e a Nossa Senhora.  São 
marcantes nas reuniões dos grupos de oração os momentos de euforia coletiva, nos quais os fiéis 
falam e cantam em línguas estranhas; as pessoas que se abraçam, que clamam o nome do senhor 
e que oram de joelhos, sendo objeto ou meios para a cura física e espiritual.  
A agregação desses elementos místicos e de um ambiente marcado pelo extra-natural aproximam 
as CVA em geral e a CRS especificamente da posição do mago. Ao mesmo tempo, é preciso 
pensar na posição ocupada pelas CVA em termos de negociação em vistas da manutenção da 
vinculação, do pertencimento institucional, dos quais depende a sua legitimação e sua autoridade 
em termos de produtores de bens religiosos, o que pode nos ajudar a ambigüidade posicional 
encontrada. 
 
 Considerações finais 
Essas novas comunidades consistem em grupos de fiéis católicos que optam por morar juntos e 
vivenciar cotidianamente um conjunto de práticas religiosas relativas ao carisma recebido, atuando 
como missionários leigos dentro do catolicismo. Pudemos constatar que a CRS ocupa, assim como 
outras CVA, uma posição híbrida na atual configuração do catolicismo, apresentando elementos 
dos três tipos ideais weberianos, concernentes ao campo religioso.  A partir da inspiração 
bourdieusiana, pudemos refletir a situação particular estudada em termos das relações de poder 
simbólico que determinam a economia da produção de bens simbólicos dentro do subcampo do 
catolicismo nacional e local. 
As CVA possuem como principal proposta a formação contínua de seus membros e a 
evangelização. Eles procuram, ao máximo, mostrar para esses novos adeptos que a igreja precisa 
de pessoas empenhadas para a conquista de novos fiéis, pois o mercado de bens simbólicos está 
cada vez mais competitivo e os modelos de religiosidades estão desenvolvendo novos produtos e 
símbolos para a conquista do público religioso. 
 Através da pesquisa etnográfica e das leituras da bibliografia especializada sobre a 
temática, constatamos as táticas de legitimação institucional, tais como o convite a padres para 
celebrar missas na CRS; a defesa de um conjunto de preceitos éticos alinhados com a orientação 
do Vaticano (tais como a condenação ao divórcio, ao sexo antes do casamento, ao uso de 
contraceptivos, ao homossexualismo). Junto a toda essa defesa da tradição e da instituição 
acontece paralelamente a movimentos de ressignificação de modelos, da qual é emblemática a 
relação com o Espírito Santo e seus desdobramentos litúrgicos, só para citar um exemplo. 
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Na CRS observamos a centralidade da retomada do espírito, traduzida nos encontros da 
comunidade, na oração em línguas (estranhas), na efusão no Espírito, a qual produz para alguns 
membros o poder de discernir a palavra e a cura, a sensibilidade corporal para sentir a presença 
de Deus e do Espírito Santo. Além da ambigüidade posicional das CVA encontrada, vale 
destacar o que denominamos de socialização do carisma entre as CVA e entre os membros, 
dentro de cada uma delas, que pode explicar em certa medida as tensões dessas com a hierarquia 
católica, já que isso representa mais um sinal de hibridismo nesse campo, ao agregar à posição 
dos leigos o consumo e a produção de bens religiosos 
 Assim, nossa hipótese interpretativa em relação às CVA, segundo a qual nesse fenômeno 
acontecem de forma dialética processos de ressignificação dos elementos tradicionais da doutrina 
da igreja, e de questionamento profético se confirmou na análise do caso da CRS, já que na sua 
atuação e características constitutivas encontramos dinâmicas nas duas direção indicadas. 
A CRS, ao mesmo tempo, valoriza o catolicismo tradicional e se submete à ortodoxia católica, 
questionando também a ordem vigente no campo católico, ao propor o primado do carisma e dos 
dons do Espírito Santo. Enfim, para o nascimento e desenvolvimento das comunidades de vida e 
aliança, o processo de ressignificar elementos institucionais, assim como o subjetivismo e 
espontaneísmo, parecem imprescindíveis. 
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nos processos rituais e de experimentações no Vale do Amanhecer. 
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Amurabi Pereira de Oliveira774  (CEFET-Petrolina / UFCG) 
 
Introdução 
Em meio à pluralidade dos movimentos New Age – NA – tomamos como objeto de pesquisa um 
movimento místico-esotérico recente, que em cerca de 40 anos ergueu mais de 600 templos no 
Brasil e no Mundo: O Vale do Amanhecer – VDA. Para situá-lo no contexto religioso brasileiro, 
achamos interessante retomar um pouco da nossa trajetória mítico-simbólica.   
 Em 1500 o Brasil desponta de forma factual para o universo europeu. Entretanto, 
considerando-se o campo simbólico-mítico, poderíamos visualizar o que Silva (2000) denomina 
“arqueologia místico-esotérica” do que mais tarde se tornaria a cultura brasileira. Neste contexto, 
ela inclui desde o mito de Atlântida, passando pelas demais percepções arquetípicas do 
imaginário europeu, que de acordo com Eliade (2002) partilhavam das imagens do paraíso 
perdido, especificamente do paraíso em meio às águas. Poderíamos mesmo afirmar, a partir 
destas colocações, que o Brasil ao ser “descoberto”, teria ocupado este lugar no imaginário 
europeu, como já apontado em certa medida por Holanda (1959) e analisado posteriormente por 
Carvalho (1998) que pontuam a persistência do motivo endênico no imaginário social brasileiro 
nos dias atuais. 
 Trata-se, portanto, de um país em cuja gênese encontramos, desde o início, um forte viés 
místico-esotérico fortemente alimentado pelo misticismo cristão. Com efeito, já nos primórdios 
da colonização do Brasil, no primeiro século, aflora um fenômeno conhecido como “santidades”, 
no qual se mesclavam elementos de práticas indígenas e católicas. A mais famosa delas foi a de 
Fernão Cabral de Taíde, senhor de engenho de Jaguaribe, segundo Souza (1986):  
 

“Este senhor permitia em suas terras um culto sincrético realizado por 
índios em que destacavam uma índia a que chamavam Santa Maria e um 
índio que ora aparece como ‘Santinho’, ora como ‘Filho de Santa Maria’. 
Os devotos tinham um templo com ídolos, que reivindicaram. Alguns 
depoentes aludem a um papa que vivia no sertão, que ‘dizia que ficara do 
dilúvio de Noé e escapara metido no olho de uma palmeira’. Os adeptos 
da Santidade diziam ‘que vinham emendar a lei dos cristãos’ (...) ‘Santa 
Maria’, ou ‘Mãe de Deus’, batizava neófitos, tendo nisso a permissão de 
Fernão Cabral e de sua mulher, Dona Margarida” (SOUZA, 1986, p. 95) 

 
 Reportando-nos a Andrade (2002) segundo a qual o ethos religioso brasileiro não se 

encontraria no catolicismo, e sim no sincretismo, iríamos além, afirmando que a constituição 
histórico-cultural do Brasil de influência católica, evidencia uma forte “inclinação” à 
religiosidade de tipo místico-sincrética. Não queremos, contudo, afirmar que se trata de uma 
tendência dominante775. Com efeito, o ethos religioso brasileiro de influência católica, seria, 
antes de tudo, caracterizado por uma religiosidade de deste tipo. 

                                            
774  Professor de sociologia do quadro permanente do CEFET – Petrolina. Licenciado e Mestrando em 

Ciências Sociais – UFCG. 
775 No universo diversificado da religiosidade brasileira contemporânea, duas grandes tendências de 

crescimento destacam-se mais fortemente. Por um lado, uma crescente penetração da visão de mundo libertária, um 
Deus amor (NA) e por outro, o fortalecimento da imagem de um Deus todo poderoso que oprime e castiga, como 
mostra o incrível avanço do pentencostalismo e dos fundamentalismos (MARTINS, 2002, apud. SILVA, 2002: p. 
14-15).SIILVA, Magnólia. Práticas e Representações da Nova Era no Brasil. Comunicação no XI Encontro para a 
Nova Consciência. Campina Grande, 09/02/02). 
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De fato, Bastide, em As religiões africanas no Brasil (1985) já assinalava que o catolicismo no 
Brasil distava em boa medida daquele de Portugal. E, mesmo o catolicismo lusitano e o Ibérico 
de forma mais geral, apresentavam um viés místico mais fortemente marcado que os demais 
catolicismos europeus, entendendo, em verdade, que não se pode falar no catolicismo como um 
bloco homogêneo. Falamos, portanto, em catolicismos, que apesar de possuir um forte 
sustentáculo e uma certa unidade está repleto de singularidades. 
 Defendemos, portanto, que se trata, antes de tudo, de uma realidade místico-sincrética. 
Nesse sentido, falamos não apenas de um sincretismo entre elementos oriundos do catolicismo, 
das matrizes africana e indígena, mas de um catolicismo suis generis, místico. Diríamos que uma 
das faces mais claras do catolicismo luso essencialmente místico aparece na obra do Padre 
Antônio Vieira. De fato, consoante Andrade (2003) em História do Futuro, Vieira faz um 
esforço desmesurado de “interpretação das profecias bíblicas lançadas por Daniel entre outros 
profetas, trazidas para a época seiscentista, através da identificação dos sinais que indicavam a 
aproximação da realização daquelas profecias” (Ibidem, P. 53), as quais se referiam a um 
possível fim dos tempos que culminaria com a fundação de um reino de mil anos sob a égide de 
um rei cristão luso, sendo Portugal o território eleito para esta missão. 
 Encontramo-nos, pois, diante de um cenário propício a emersão de uma religiosidade 
essencialmente místico-sincrética, afeita à “jogos simbólicos complexos”, nos quais os discursos 
proféticos encontram grande ressonância, em especial os de caráter milenarista. Notoriamente as 
profecias, vinculam-se ao contexto histórico social nos quais os grupos se inserem, como 
defende Weber (2002). Contudo, não poderíamos, por enquanto, colocar no mesmo patamar as 
profecias milenaristas do Brasil seiscentista e aquelas que afloraram no século XX. Não é à toa 
que Mello (2004) ao pensar os milenarismos no Brasil contemporâneo, fala em uma “nova 
gnose”, em cujo contexto:  
 
“[...] reabilitamos as chamadas ciências ocultas, antigas tradições orientais, a astrologia, a 
alquimia, a vidência, as magias, as simpatias, a prática mediúnica e uma infinidade de terapias 
alternativas que se encontram no arrière-plan de grupos esotéricos e seitas doutrinárias que 
pretendem deter os segredos das verdadeiras ciências fundadas sobre o mistério, o secreto e as 
grandes verdades esquecidas” (MELLO, 2004, p. 103) 
 
 Em nosso entender a “nova gnose”, à qual a autora se refere, é uma das faces da New Age 
– NA, afinal o reavivamento das ciências ocultas, antigas tradições orientais, entre outras, é 
apenas parte deste complexo fenômeno.  
 O VDA surge no ano de 1969 na cidade Planaltina, cidade satélite de Brasília, fundado 
por Neiva Chaves Zelaya e marca-se por um forte sincretismo religioso, no qual vários 
elementos das mais diversas origens articulam-se. Em sua composição encontramos elementos 
oriundos do catolicismo, espiritismo, umbanda e da New Age, havendo referências às culturas 
inca, maia, asteca, egípcia, grega, indiana e judaica. Especificando as características do 
movimento, Reis (2000), salienta que o VDA é um grupo religioso sincrético marcado pela 
crença em poderes supra-sensíveis, ritualismo mágico, bem como, uma profecia exemplar, (nos 
moldes weberianos) cuja ética possui várias origens. Possuindo ainda enquanto caracterizadores 
o ascetismo, a cura física e a realização de obras sociais. Segundo Siqueira (2003), o movimento 
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incorpora ainda crenças hoje bastante difundidas no Planalto Central, como a idéia de karma e de 
reencarnação.  
 O universo de crenças do VDA constitui um complexo de símbolos e narrativas que 
reconstroem a história da humanidade, tendo como fio condutor a narrativa mitológica do “Pai 
Seta Branca”, que seria o líder espiritual do movimento, que teria chegado à Terra em um disco 
voador. Teria vivido em diferentes épocas, rencarnado várias vezes. A primeira, como Jaguar, 
(numa referência à cultura Inca) como São Francisco de Assis (referência cristã), e como um 
índio Tupinambá (referência à  mitologia popular brasileira) que teria vivido no século XVI na 
fronteira do Brasil com a Bolívia. Não podendo mais encarnar, teria escolhido Neiva – conhecida 
entre os adeptos como Tia Neiva – a quem teria delegado a missão de preparar a humanidade 
para o terceiro milênio, tempo, que de acordo com a doutrina, não haverá nem dor nem 
sofrimento e culminará com o “regresso” da humanidade para um planeta chamado “Capela” de 
onde teriam provindo os humanos, assim como o Pai Seta Branca.  
 Este tipo de construção discursiva é comum aos Novos Movimentos Religiosos. Segundo 
Albuquerque (2004): 
 

“[...] estas tradições têm uma característica comum: são portadoras de 
‘histórias cósmicas’. Isto é, daquelas narrativas que contam as origens da 
humanidade e respondem às indagações perenes sobre o papel e destino 
da humanidade e seu lugar na natureza. Falam sobre as origens do 
homem, da cultura e do cosmo e definem as responsabilidades do homem 
para com o universo. Dão sentido à nossa existência enquanto seres 
humanos” (ALBUQUERQUE, 2004, p. 147) 

 
 É importante ainda frisar que a dinâmica instaurada no VDA é essencialmente ligada à 
prática de terapias de cura espiritual. Estas são influenciadas pelo xamanismo, que pode ser 
definido como “[..] um conjunto de métodos extáticos e terapêuticos cujo objetivo é obter o 
contato com o universo paralelo, mas invisível, dos espíritos e o apoio destes últimos na gestão 
de assuntos humanos” (ELIADE & COULIANO, 1999, p. 267). Este aspecto não será explorado 
em nossa pesquisa.  
 Desse modo, para que se possa compreender as múltiplas dimensões do movimento, 
devemos considerar as seguintes esferas presentes no universo das terapias oferecidas  
(TAVARES, 1999, p. 114): a perspectiva holística, a explicação dos fenômenos a partir da idéia 
de energia (fluxo e manipulação), bem como a idéia de vibração, estas últimas em especial 
sempre presentes nas narrativas dos adeptos.  
 Como em nossa análise daremos ênfase ao processo de fluxo de energia enquanto  
operacionalizador das relações de reciprocidade no templo do VDA, definiremos esta categoria a 
partir dos dados obtidos em nossa pesquisa. Para os adeptos, todos os seres vivos são portadores 
de energia. Aquela produzida pelo médium recebe o nome de ectoplasma, fluído ou magnetismo 
animal, não apresenta uma definição fixa, porém poderia ser entendida enquanto elemento sutil, 
não perceptível num plano sensível, manipulável pelos médiuns de acordo com o fim almejado. 
Na medida em que pode ser incorporada e manipulada pelo médium e cada qual o faz à sua 
maneira, a energia passa ser perssonalizável logo, é qualitativamente distinta da energia de outro 
médium. Em nossa pesquisa, chegamos à conclusão que por mais que se trate de uma categoria 
do sagrado, sua eficácia e explicação encontram-se no campo terreno e, os deslocamentos  dos 
sujeitos pelos diversos campos - no sentido que coloca Bourdieu (2006) - influenciará na eficácia 
e na legitimidade da mesma.  
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Em suma, diremos que para os adeptos energia é uma força sagrada presente em todos os 
seres vivos que possui a capacidade de intervir na realidade material humana, em especial no que 
tange aos problemas espirituais, a manipulação desta energia está condicionada ao progressivo 
conhecimento da doutrina do Vale do Amanhecer. 
 Em Campina Grande, a história do templo vincula-se a biografia de Dona Fátima e do seu 
esposo o Sr. José Carlos, que em 1993, pela primeira vez, entram, em contato com o movimento 
na sede de Brasília, é quando começa o processo iniciático do casal, que será continuado no 
núcleo do VDA em Olinda e concluído no núcleo de João Pessoa. Em 1995, fundam o primeiro 
núcleo em Campina Grande num imóvel alugado e continuam em atividade até hoje, só que num 
imóvel próprio na zona rural, construído expressamente para este fim.  
 
Formulação de cosmologias no VDA 
 

A dinâmica instaurada pelo Vale do Amanhecer é marcada pelos processos de “curas 
espirituais”. Estes são entendidos pelos adeptos como “trabalho de caridade”. Entendemos que 
estes se enquadram no que chamamos de “terapias alternativas”, na medida em que oferecem 
meios diversos dos tradicionais para a promoção da cura psíquica e física. No decorrer de nossa 
pesquisa percebemos que a ênfase se dá sobre os chamados problemas espirituais que incluem 
tanto problemas emocionais, quanto afetivos, de trabalho etc.  

Para que tenhamos uma melhor compreensão do que estamos tratando, recorremos à 
definição de Martins (1999). Para o autor, as terapias alternativas “constituem sistemas de cura 
não-convencionais, inspirados em tradições orientais e ocidentais – espiritualistas, bioquímicas e 
psicológicas. Estas terapias reivindicam cientificidade a partir de parâmetros diferentes daqueles 
adotados na validação dos sistemas de cura clássicos ou orgânicos, dominantes no campo médico 
ocidental” (MARTINS, 1999, p 80).  
Devemos enfatizar que a prática terapêutica não convencional é uma marca comum nas mais 
diversas tradições religiosas, desde o xamanismo, passando pela umbanda, a pajelança, o 
espiritismo e mesmo o neopentecostalismo brasileiro. O diferenciador da perspectiva Nova Era é 
o complexo processo de elaboração cultural e o uso performático de técnicas retiradas de seu 
contexto original e utilizadas de maneira metafórica com a finalidade de alcançar uma cura que 
se dá numa perspectiva holística.  Esta é uma das principais características dos trabalhos 
desenvolvidos pelos adeptos do movimento NE. Para Maluf (2003) as práticas terapêuticas não 
convencionais no contexto New Age adquirem especificidade no contexto brasileiro em razão da 
pluralidade religiosa e da conseqüente interpenetração entre o religioso, o terapêutico e a 
pluralidade terapêutica. 
 Naqueles que procuram os serviços de “cura” do Vale as queixas são as mais diversas 
possíveis, variando desde dores nas pernas até problemas familiares. No quadro abaixo 
sintetizamos as respostas encontradas como causas da busca dos serviços ofertados. 
 
 

Causa da ida Número de 
freqüentadores 

Percentagem 

Nenhum Problema (Freqüentam 
porque gostam de ir) 

5 29, 41% 

Dores no corpo  4 23,52% 
Problemas familiares  3 17,64% 
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Problemas espirituais 3 17,64% 
Problemas de terceiros (amigos, 
filhos, parentes etc) 

1 5,88% 

Problemas de saúde diversos. 1 5,88% 
Total 17 100% 

 
 
 A partir das respostas dos entrevistados percebemos que apesar de estarmos lidando, em 
princípio, com rituais que envolvem, sobretudo, a cura espiritual, esta não é a única que buscam 
os freqüentadores do Vale. Os sujeitos que para lá acorrem vão em busca das mais diversas 
soluções, ou ao menos de um auxílio a mais. Com efeito, em todas as entrevistas percebemos que 
as experiências vivenciadas ali não tinham como finalidade única a cura de males físicos, suas 
carências são bem mais profundas. Diríamos que os sintomas físicos são apenas parte de um 
processo mais amplo de busca. Para a cura física, normalmente, eles se utilizam também de 
outras estratégias para a obtenção dos fins almejados, inclusive da medicina oficial (tradicional), 
rezadeiras, psicólogos, etc.  
 Labarrere (2006, p. 72) defende que a formação do universo místico religioso do Vale do 
amanhecer tem origem nas mais diversas matrizes culturais, que nele se articulam formando um 
universo híbrido e complexo. A referida autora sintetiza esta origem transcultural no seguinte 
gráfico: 

 
 
Em nossa opinião, este gráfico está incompleto. A autora desconsiderou a influência da New Age, 
que a nosso ver é fundamental, pois este cimenta e dá coerência cultural à multiplicidade de 
símbolos e imagens presentes no VDA. Com efeito, é na dinâmica da Nova Era que elementos 
diversos são “naturalmente” retirados de seus contextos originais, ressignificados e 
performaticamente utilizados das maneira mais inusitadas possíveis. Mais que isso, no contexto 
da Nova Era elementos aparentemente díspares, são ressignificados e reinventados de modo a 
formarem um todo significativo, capaz fornecer sustentáculo simbólico às práticas dos adeptos e 
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freqüentadores. Esta seria a principal característica da NE, que tem no holismo seu grande 
princípio axial (Bergeron, 1994, apud. Silva, 2000: 124). “Contra a fragmentação crescente em 
todos os domínios da ciência e da experiência cotidiana, a nova ordem é unidade, globalidade, 
holismo” (Ibid.). 
 Para Maluf (2005) as terapias alternativas no contexto Nova Era atuam simultaneamente 
em três dimensões simbólicas, quais sejam: a linguagem, a experiência e os valores 
compartilhados. Com base nesse pressuposto, argumentamos que as produções sincréticas do 
Vale, seja no plano visual, lingüístico, gestual etc., atuam simultaneamente nas três dimensões. 
São simbolicamente eficazes, porque os adeptos os reconhecem enquanto capazes de produzir 
determinados efeitos e estes serão assim entendidos quando operacionalizados através do 
habitus. De fato, é no conjunto de predisposições do sujeito determinado pela multiplicidade de 
posições nos campos onde atua que encontraremos a chave para a compreensão da eficácia dos 
processos de cura ofertados pelo Vale. 
 É inegável que o VDA, promove uma verdadeira recomposição da realidade espacial e 
temporal e que este processo de criação é um elemento importante para se compreender a 
dinâmica que nele instaurada. A possessão, os cânticos, a disposição das pessoas, tudo conflui 
para a delimitação de um tempo simbólico que se distancia do tempo ordinário. Diríamos que é 
exatamente esse ambiente mágico propiciado pelo VDA que encanta e atrai os freqüentadores. A 
tal ponto, que até mesmo aqueles que freqüentam assiduamente às reuniões, mas ainda relutam 
em afiliar-se oficialmente ao movimento776 não encontram nenhuma dificuldade para estabelecer 
o contato intersubjetivo entre médium e paciente. É através deste contato intersubjetivo que se 
cria um código lingüístico capaz de ser interpretado quando operacionalizado através da 
dinâmica social. 
De qualquer forma, apenas aqueles que identificam as religiões de possessão enquanto eficazes 
procuram os serviços do Vale. Torna-se válido tudo aquilo que é considerado eficaz para seu 
habitus, que pode ser decodificado.  
 Dentre os 17 freqüentadores entrevistados que ali estavam na condição de paciente, 
apenas um se identificou como membro da doutrina. Porém 13 dos entrevistados declararam 
acreditar na capacidade de intervenção de entidades espirituais sobre seus problemas individuais. 
Dois disseram ter dúvidas a esse respeito, e um preferiu não opinar.  Todos os entrevistados (17) 
afirmaram acreditar na influência de energias sensíveis em seus problemas, o que a nosso ver é 
bastante significativo, pois representa 100% da amostra estudada.  

Este dado é importante, uma vez que os processos envolvidos na prática terapêutica 
necessitam de um substrato mínimo de valores compartilhados para que possam se desenvolver. 
E mesmo que o freqüentador não comungue 100% com as afirmações doutrinárias do Vale, deve 
haver um mínimo de predisposição para que o trabalho se desenvolva.  

Consoante Tavares, (1999) nos segmentos de terapias alternativas, “a utilização da 
categoria ‘energia’ e a dinâmica envolvida na idéia de equilíbrio e reequilíbrio energético, 
adquirem uma força explicativa muito forte” (Tavares, 1999: Ibidem, p. 118).  
 Para os adeptos entrevistados, muitos males físicos são resultados da ação de entidades 
espirituais. Segundo Galinkin (1977) no Vale há uma divisão entre “espíritos de luz/entidades 
superiores” e “espíritos das trevas”. Nesta segunda categoria incluem-se os elítrios, que em sua 
última encarnação teriam sido submetidos a torturas e teriam morrido com ódio de seus 
torturadores. Ainda segundo a autora, estas entidades seriam, na perspectiva da doutrina, os 

                                            
776  Alguns já freqüentam com assiduidade o templo há mais de um ano, mas não se identificam como 

adeptos. 
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causadores do câncer, da epilepsia, da meningite dentre outras doenças físicas. Aos exus, que 
seriam sofredores que não teriam tomado conhecimento de seus desencarnes e ainda não teriam 
se conformado por estarem mortos, caberiam a causa da loucura e do alcoolismo. Aos 
cobradores, espíritos que viriam cobrar a seus devedores em vidas passadas, caberiam as causas 
de desequilíbrio emocional, problemas financeiros, angustias, entre outras. Ao passo que os 
obsessores, que seriam espíritos com baixíssimo grau de evolução espiritual, seriam os 
responsáveis pelo desequilíbrio emocional e quaisquer tipos de dores.  

Como salientamos anteriormente, somente num cenário propício a emersão de 
religiosidades do tipo místico-sincrética afeita à “jogos simbólicos complexos” seria possível o 
surgimento de discursos proféticos com ressonância de caráter milenarista como o que 
encontramos no VDA. Com efeito, a influência das idéias difundidas pelos movimentos NA é 
por demais evidente no VDA, como podemos ver no quadro a seguir.  

 
 
Crença Número de 

Freqüentadores 
Percentagem 

Acreditam em Deus 17 100% 

Acreditam na capacidade de 
intervenção de forças suprasensíveis 
sobre seus problemas. 

 
17 

 
100% 

Possuem alguma religião 14 82,35% 

Acreditam na capacidade de 
intervenção de entidades espirituais 
sobre seus problemas. 

 
13 

 
76,47% 

Acreditam que seus problemas se 
encontram interligados entre si 

 
12 

 
70,58% 

Acreditam em Reencarnação  10 58,8% 

Acreditam que entidades espirituais 
podem ser a causa de alguns de seus 
problemas pessoais 

 
8 

 
47,05% 

 
Acreditam em karma 8 47,05% 

 
 
 Este quadro evidencia claramente a influência das idéias e valores sustentados pelos 
adeptos da NE no VDA. Em nossa análise não falamos de errantes pois compreendemos que 
mesmo ao falarmos de uma prática e vivência heterogênea, falamos de sujeitos que buscam 
formar um todo significativo cultural, as diversas experimentações não são entendidas como 
contraditórias nem umas em relação às outras, nem com sua prática religiosa cotidiana.  

Os processos de experimentação passam a configurar como parte de sua prática, porém 
de modo diverso de uma filiação religiosa, a própria idéia de comunidade passa ser relativizada. 
Segundo Amaral (2000) estas práticas terapêuticas configurariam “comunidades sem essência”, 
que possuem enquanto representação simbólica o “Imaginário Holístico”. Discordamos do 
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posicionamento da autora ao entendermos que a essência dessa comunidade encontra-se em sua 
fluidez, oferecendo àqueles que vivenciam as experimentações no Vale uma nova forma de lidar 
com o sagrado, inclusive em termos sociais. A freqüência ao templo é uma escolha 
eminentemente individual, uma adesão fluída que depende unicamente do ir e vir da esfera 
subjetiva do individuo.  Esta, no entanto, mesmo diante de uma identidade fragmentada é 
articulada de modo a se tornar uma prática que embora vivenciada de maneira fluída, não deixa 
de ser  dotada de sentido para o sujeito. E embora que a priori se busque unicamente a resolução 
de problemas imediatos, os processos de experimentação levam, necessariamente à reformulação 
da prática cultural que se estabelece entre estes freqüentadores. 

Argumentamos que o VDA além de se configurar como um espaço válido no circuito 
neo-esotérico da cidade de Campina Grande, produz, de forma autônoma um circuito completo. 
Um dos seus maiores “atrativos” para quem procura os serviços do VDA é a possibilidade de 
vivenciar, simultaneamente, diversas práticas espirituais no mesmo espaço. Com efeito, num 
mesmo ritual, combinam-se elementos católicos, espíritas, umbandistas, pré-colombianos, 
orientais, matrizes africanas, etc, não apenas em termos lingüísticos, mas também simbólicos e 
imagéticos, como as figuras dos pretos velhos, signos da religiosidade popular como as princesas 
encantadas, todos estes elementos sendo constantemente ressiginificados e recriados no universo 
mágico do Vale. Há também referências visuais, as imagens dos pretos velhos convivem lado a 
lado com aquelas das princesas encantadas, da “Mãe Iara”, do “Pai Seta Branca”, de “Vovô 
Hindu”, e do próprio Jesus Cristo, além de imagens diversas elaboradas pelo próprio Vale.  
 Todo este complexo que forma o “circuito do Vale” produz narrativas, em torno dos 
mediadores simbólicos. Narrativas estas que se sobrepõem àquelas produzidas pelos pacientes e 
médiuns. Entendemos aqui que estas três dimensões constituem um importante fator a ser 
considerado para a compreensão do movimento, pois estas dão feição à experiência vivenciada. 
 Se no circuito Nova Era a ênfase recai sobre a multiplicidade de experiências 
(AMARAL, 1999), não entendemos que isso implique automaticamente falta de da profundidade 
das mesmas, como pontuamos anteriormente, os processos de experimentação vivenciados no 
movimento Nova Era, e em especial no VDA, caracterizam-se por uma fluidez que configura 
uma nova forma de lidar com o sagrado, no qual a conversão perde a centralidade e dá lugar à 
adesão. Porém, isso não significa que não haja conversões, mas estas passam a pertencer a um 
plano secundário. De fato, para vivenciar o Vale não precisa ser adepto, basta aderir à doutrina, 
ainda que de forma esporádica, o que implica, necessariamente no compartilhamento dos valores 
por ela difundidos. 
 Desse modo, os freqüentadores desfrutam de inteira, liberdade de participação. No 
interior do templo, porém, sua liberdade é limitada pelas regras impostas pelo ritual, é nesse 
momento que se dá a produção das primeiras narrativas pelos pacientes. As narrativas 
produzidas tangem não apenas ao que é relatado e confidenciado, aos motivos da ida ao templo, 
como também a toda linguagem não verbal que é externalizada corporalmente nesse sujeito. 
Com seus dizeres, motivações e gestos, o paciente marca o seu lugar social nos rituais que se 
desenvolvem. Ele não é um simples observador, mas um sujeito, seu comportamento é ao mesmo 
tempo estruturado a partir da totalidade simbólica na qual ele se insere, mas também é 
estruturante, no sentido de que sua narrativa se sobrepõem às demais e as modifica, em especial 
no que diz respeito ao processo de interação com o médium, no qual há a construção de uma 
linguagem intersubjetiva que condiciona os comportamentos de ambos.  
Podemos afirmar, portanto, que tal condicionamento de mão dupla configura o processo de 
teatralização das relações sociais descritas por Goffman (2005), na qual muitos comportamentos 
dos atores são condicionados pelos anseios da platéia. Ser paciente é uma postura esperada pelos 
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médiuns em relação àqueles que chegam ao templo, da mesma forma que ser médium é uma 
postura esperada por aqueles que lá acorrem, e é nesse continumm de interpenetração de 
comportamentos subjetivos que se configura e se localiza cultural e socialmente o individuo que 
se coloca e se assume enquanto paciente durante o ritual. 
 Aos médiuns caberá um papel específico, estreitamente associado à produção de 
narrativas suis generis, estas bastante elaboradas, pois sua localização enquanto sujeitos se 
vincula diretamente ao seu trabalho nas atividades rituais. Uma voz mais autêntica, um batido no 
peito mais forte, suspiros mais intensos, estes comportamentos performáticos, situam os 
médiuns, tanto para com os pacientes como em relação a eles próprios.  

As falanges às quais se vinculam, as entidades que incorporam, ou que intermediam, o 
processo de incorporação, no caso do médium doutrinador, são marcadores indentitários. Porém 
como estes sujeitos possuem uma história de vida própria, são sujeitos biografáveis, seus 
percursos nos diversos campos também são considerados, inclusive entram no cálculo do grau de 
eficácia de seu trabalho.  

No decorrer da pesquisa encontramos dois casos emblemáticos. Uma senhora que é apará 
no templo de Campina Grande. Era, inicialmente, freqüentadora de terreiros no bairro das 
Malvinas e este fato era conhecido por todos os adeptos do templo. Por esta razão a qualidade de 
seu trabalho era posto a prova, muitos médiuns se referiam a ela como “macumbeira”, 
“xangoseira”, “catimboseira”. Mesmo, quando entrevistada e indagada a respeito de sua filiação 
religiosa anterior, se declarou ex-católica, como de hábito, no Brasil, entre os adeptos de 
religiões de matriz africana. O outro caso, diz respeito a um médium jaçanã, o qual, 
anteriormente tinha sido membro  da Assembléia de Deus.  Ao contrário do caso anteriormente 
descrito, seu trabalho sempre era visto como de boa qualidade. E quando a ele se referiam, os 
adjetivos “muito sério”, “muito competente” eram abundantes no discursos dos médiuns. 
Quando entrevistado, fez questão, antes mesmo de ser indagado, de enunciar sua origem 
religiosa como se esta fosse um atestado de suas qualidades como médium. No que diz respeito a 
estes marcadores identitários nas religiões de possessão, Velho (2003) faz as seguintes 
colocações: 

 
“Toda dramatização dos rituais implica em algum nível um processo de identificar quem é quem, 
discutindo, relações e individualidades, um processo diferenciado de ênfase, de acordo com cada 
religião e culto. Isso permite a construção de sistemas de classificação em que indivíduos-
agentes empíricos e entidades sejam identificados e situados. Através de suas relações e inter-
relações, mais ou menos complexas, elabora-se um mapa sociocultural que define campos de 
significado e demarca identidades” (VELHO, 2003, Ibidem, p. 61). 

 
 Temos, assim, que, toda dramatização dos rituais implica em algum nível um processo de 
identificação dos indivíduos que deles participam, o que permitiria a construção de sistemas 
hierárquicos de classificação conforme a posição do sujeito no campo simbólico e o grau de 
legitimidade do credo a que pertence. Assim, no VDA, os processos de possessão configuram-se 
enquanto marcadores de distinção, ser médium, não é apenas um fazer religioso. Desse modo, 
ser macumbeiro, protestante ou médium é também um fazer cultural. No caso do médium no 
VDA, podemos mesmo dizer que a partir da entrada do sujeito no corpo doutrinal este sofreria 
um processo de ressocialização, como bem coloca Silveira (1994). Segundo o autor, este é 
possível através tanto da “Cura espiritual quanto a espera do 3º milênio” (Silveira,1994:Ibidem, 
p. 23). 
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Contudo, dado a força do estigma (Goffman, 1998:11-50), o processo de ressocialização 
não se daria da mesma maneira para todos, pelo menos no início. Um sujeito oriundo de uma 
religião discriminada, como é o caso da ex-macumbeira, apesar de ter-se tornado médium, 
continua desacreditada.  
 Bourdieu (2007c), ao discutir ao discutir os processos que levam a valorização estética de 
certas obras de arte faz as seguintes considerações: 

 
“De fato, ao designarem, e consagrarem certas obras ou determinados lugares (tanto o museu 
quanto a igreja) como dignos de serem freqüentados, é que as instâncias investidas do poder 
delegado de impor um arbitrário cultural – ou seja, no caso particular, uma certa delimitação 
entre o que é digno ou indigno de ser admirado, amado ou reverenciado – podem determinar a 
freqüência no termo da qual essas obras aparecerão como intrinsecamente ou, ainda melhor, 
naturalmente dignas de serem admiradas ou saboreadas. Na medida em que ela produz uma 
cultura (habitus)  - que na é senão a interiorização do arbitrário cultural –, a educação 
familiar ou escolar tem como efeito, pela inculcação do arbitrário, dissimular cada vez mais o 
arbitrário da inculcação” (Ibidem, p. 164) 
 
 Temos, desse modo, que os processos valorativos e significativos se dão a partir de 
disputas simbólicas travadas no campo.  
Para além das narrativas produzidas pelos adeptos e freqüentadores, podemos dizer que em torno 
de mediadores simbólicos também são produzidas narrativas, e aí incluímos o próprio espaço 
físico no qual se desenvolvem as atividades da doutrina, que segundo Martins (2004) “foi 
desenhado com a finalidade de materializar os rituais da doutrina. Nesse sentido, não apenas os 
rituais, mas também os outros elementos presentes na doutrina, como as heranças religiosas de 
povos de civilizações passadas, concretizam-se em formas espaciais” (Martins, Op. cit, p. 138). 
 Em torno dos espaços, imagens, objetos, produzem-se narrativas que só se fazem decodificáveis 
através do habitus dos sujeitos, elas estão ali arranjadas de modo a produzir mensagens e 
empatia naqueles que venham a freqüentar o templo. É o conjunto de símbolos arranjados e 
identificados que operacionalizam a eficácia das atividades desenvolvidas no templo.  
Para Maluf (2005) “Os símbolos e as imagens não possuem valor em si, mas existem enquanto 
contexto” (Op. cit, p. 514). Enfatizamos que não se trata apenas de contexto ritual, no qual o 
tempo e o espaço são manipulados visando à construção de um universo significativo próprio, 
mas sim de um contexto social. Os símbolos e imagens possuem significados e valor contextual 
para os adeptos e freqüentadores, ou seja, fazem-se socialmente eficazes, não per se, mas a partir 
de um complexo jogo de luta simbólicas valorativas.   
Interessantemente, o Vale do Amanhecer realiza um processo de inversão valorativa em relação 
às disputas travadas nos campos. Perfazem um movimento de mão dupla, pois por um lado se 
utilizam do que é desvalorizado em diversos campos, seja no estético, utilizando indumentárias 
que seriam consideradas “bregas” pelo excesso de cores e brilho, seja no simbólico ao se 
utilizarem de entidades oriundas das religiões de matriz africanas, entendidas enquanto menos 
legítimas no campo, ressignificando-as. A combinação destes diversos elementos, por mais 
desvalorizados que sejam nos processos de disputas simbólicas entre os diversos campos, nela 
são simbolicamente eficazes e decodificáveis pelo conjunto de adeptos e freqüentadores. Desta 
maneira, o Vale produz o que chamamamos de New Age Popular. 
A categoria New Age é necessária para a compreensão do VDA, porém, insuficiente, pois mesmo 
noções estéticas e valorativas em termos culturais, mostram-se diversas dentro do que chamamos 
de New Age Popular. O exemplo mais factual seria o processo valorativo dos elementos oriundos 
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da umbanda, ainda que ressignificados no VDA. De fato, o VDA não apenas se constitui no 
contexto da NE, como a diversifica, enriquecendo-a consideravelmente ao introduzir as tradições 
reelaborando-as no contexto brasileiro de um modo totalmente inusitado.  

Como nos mostra Bourdieu (2005), a categoria popular emerge num processo continuo 
de disputas simbólicas no qual os grupos detentores de maior capital simbólico lançam mão de 
estratégias para se auto-legitimar e reproduzir suas posições e privilégios, cria as categorias de 
cultura e religião popular, com o objetivo de deslegitimá-las. Sob este ângulo, elas passam a ser 
vistas como formas imperfeitas, logo ilegitímas, da cultura erudita e da religião eclesiástica 
oficial.  
Em nossa discussão teórica, cunhamos o termo New Age Popular, não no sentido de um grupo 
detentor de maior capital simbólico em relação a outro detentor de menor capital. No presente 
trabalho, New Age Popular deve entendido como uma forma específica de reapropriação 
simbólica de discursos emitidos  
Fenômenos como o VDA, evidenciam que não apenas os detentores de maior capital simbólico, 
mas também os de menor capital, também se apropriam dos discursos propostos pelos detentores 
de maior capital reformulando-os e utilizando-os com fins a uma mudança de sua posição no 
campo. Sobre isso, retomamos Bourdieu (1996) quando aponta que tais “estratégias”, são 
norteadas por aquelas disposições semi-conscientes que os agentes possuem no campo, a partir 
da interiorização das regras do mesmo, que o autor chama de senso prático.  

Com efeito, de acordo com Bourdieu, a distância que se de estabelece entre os produtores 
dos discursos religiosos, os intermediadores e os receptores, leva, necessariamente, a um 
processo de reinterpretação (Bourdieu, 2004). É, nesse sentido, que propomos a criação de uma 
categoria teórico-analítica que seja capaz de dar conta do nosso objeto de estudo.   
Isto é plenamente justificável em nosso caso, tendo em vista que o processo de produção dos 
discursos que envolvem o universo New Age se deu num contexto europeu e norte-americano, 
intermediado pelas classes média e média/alta. No Brasil, além das classes média e média/alta, 
este discurso também foi apropriado e ressignificado pelas camadas populares que compõe a 
maior parte dos adeptos do VDA (Cavalcante, 2000). Para que este pudesse formar um “todo 
significativo” fez-se necessário não só sua reinterpretação, como também sua reinvenção. 
 Em nossa definição, portanto, New Age Popular são discursos e práticas religiosas ou não 
que têm como substratos os discursos new agers “clássicos”, quando apropriado por camadas 
populares - tal como no caso do DVA no Brasil contemporâneo - que através destas, sofre um 
processo reinterpretativo que os ‘rearranja’ em conformidade com sua vivência e necessidades, 
de modo a torná-los significativos num contexto sócio-cultural distinto do originário.  

Invertendo valorativamente alguns aspectos estéticos e culturais oriundos das camadas 
socialmente favorecidas, as camadas socialmente desprestigiadas buscam, através deste 
processo, legitimar-se no campo religioso mais amplo. No caso específico do VDA, ao inverter 
valorativamente alguns aspectos estéticos e culturais das camadas socialmente mais prestigiadas, 
aspiram legitimar seu movimento no campo religioso brasileiro mais amplo.  

É nesse cenário que narrativas diversas se sobrepõem e se intercalam, originando um 
novo evento discursivo. No decorrer do processo, a profusão aparentemente aleatória de 
símbolos, dizeres e gestos ganham significado. As experiências aparentemente fragmentadas, 
bem como as trajetórias individuais, aparentemente erráticas dos sujeitos envolvidos, confluem 
para a formação não apenas de um sentido referente à experimentação vivenciada naquele 
momento, como também da gênese de um novo modo de vivenciar o sagrado com mais fluidez, 
não necessariamente descompromissada, ou uma simples montagem aleatória (como querem 
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alguns), mas uma vivência marcada pela fragmentação/desfragmentação de experiências que 
pode culminar num amplo processo de ressocialização e de recomposição da identidade.  

No decorrer da pesquisa, percebemos que os sujeitos realizam um complexo processo de 
aglutinação das diversas experiências vividas. Todos os freqüentadores de um total de 17 
entrevistados não viam nenhuma contradição entre sua prática religiosa e o fato de freqüentarem 
o Vale. Na tabela abaixo sintetizamos a origem religiosa dos pacientes: 

 
 

Origem Religiosa Número de 
freqüentadores 

Percentagem 

Católicos 9 52,94% 
Espíritas 4 23,52% 
Protestante/Neopentecostal 1777 5,88% 
Sem religião/Ateu  2 11,76% 
Não Respondeu 1 5,88% 
Total 17 100% 

 
 
Percebemos, que há valores compartilhados que viabilizam os trabalhos lá desenvolvidos, 

porém estes não se articulam necessariamente com uma prática religiosa homogênea, não 
falamos de adeptos, mesmo quando consideramos freqüentadores de longa data, cremos que o 
termo adesão seja mais propício, tendo em vista que este grupo não assume necessariamente 
compromissos rígidos com o movimento. 
 Tudo parece indicar que a vivência no VDA cimenta a experiência religiosa anterior, dá 
novo sentido e reconfigura o modo como estes indivíduos experienciam o sagrado. Sendo assim, 
remodela as vivências, e reconstrói o modo de compreender suas trajetórias individuais. Dá novo 
sentido ao “ser católico”, “ser espírita”, “ser sem religião”. Reconstrói as cosmologias dando as 
individualidade e especificidades a partir da experiência. A idéia de transformação e de 
metamorfose esteve presente em todas as entrevistas, tal como no ideário New Age, muda-se de 
dentro para fora, transforma-se a partir do sujeito, e este, em transformação, mudaria também o 
ambiente, o planeta.  

O Vale do Amanhecer se propõe preparar a humanidade para o terceiro milênio, e esta 
preparação inicia-se nos sujeitos, sejam eles adeptos que reorientam suas vidas considerando os 
preceitos doutrinários do Vale, sejam eles apenas freqüentadores que recebem os serviços 
espirituais por ele oferecidos, e a partir disso, mudam sua prática espiritual. A emergência de 
uma nova forma de espiritualidade que aflora a partir de um movimento difuso, intitulado Nova 
Era, apresenta uma de suas faces mais complexas no circuito de experimentação e vivências do 
VDA, possivelmente, o mais sincrético de todos os que compõem o circuito “neo-esô”. 

 
Considerações finais 
 Em nosso estudo de caso no templo da cidade de Campina Grande, analisamos como as 
dinâmicas e práticas culturais vivenciadas neste núcleo do VDA questionam e reinventam a 
estrutura posta em nível nacional pelo templo mãe, configurando uma realidade sui generis, que 
ao mesmo tempo em que delimita seu próprio espaço no campo religioso,  reafirma a estrutura 
                                            

777  Tal entrevistado era inicialmente protestante da Assembléia de Deus, porém, atualmente se 
identifica enquanto adepto da doutrina do “Vale do Amanhecer”. 
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anteriormente posta, pela matriz, pois, em assim fazendo, reforça o discurso do templo mãe, 
legitima sua crença a nível macro e assim, reforça sua própria identidade. Ao reproduzir os 
fundamentos e os rituais dentro das possibilidades de escolha que estes lhes facultam, escolhem 
quais destes serão reproduzidos, criando, assim, uma identidade local própria. 

Desse modo, o Vale do Amanhecer demonstra plasticidade e inventividade ao lidar com o 
sagrado e isto só é possível numa situação de grande liberdade religiosa. Para além de um 
processo de bricolagem, a VDA criou uma síntese original, um universo místico religioso único, 
no qual os mais diversos elementos religiosos e culturais são modelados e reinventado nas 
cosmologias e práticas, individuais e coletivas dos sujeitos que experenciam o sagrado neste 
movimento. 
 Nesse sentido, as técnicas possuem centralidade, pois na sua prática, o elo social é como 
que ‘repactuado’. Essa repactuação se dá em três diferentes níveis; entre os adeptos e as 
entidades, entre aqueles e os visitantes, e entre os próprios adeptos. A referida repactuação se faz 
possível, através da dinâmica do dom, que, ao contrário do misticismo analisado por Silva (2000) 
permite aos não iniciados a prática da vivência do sagrado no interior do templo, fato que aponta 
para o que esta denominou de “democratização do êxtase místico”. 
 A NA permite que a prática mística possa ser experimentada pelos não inciados, 
democratizando, assim, o êxtase místico. O processo se deu, inicialmente, nas classes médias e 
médias altas. No Brasil, ao ser apropriada por algumas camadas oriundas das classes populares, a 
New Age Popular viabiliza a ampliação deste processo. Sujeitos que podem acessar o êxtase 
místico, não apenas por ofertar gratuitamente seus serviços – pois muitos outros movimentos 
religiosos também o fazem – mas principalmente, por, ofertar serviços reconhecíveis e 
decodificáveis pelo habitus dos sujeitos oriundos das camadas mais populares.  
 Em nosso processo de pesquisa, a formulação da categoria teórico-analítica New Age 
Popular  pode representar um dos nossos principais avanços no estudo da questão, porque 
permite delimitar o movimento no contexto NA em sua singularidade, se considerarmos que esta, 
ao propor uma nova síntese místico- esotérica, se insere no movimento New Age de modo 
idiossincrático, no qual os discursos new agers se singularizam a partir das realidades religiosa e 
cultural brasileiras agregando elementos das expressões populares.  
 Neste sentido, a New Age Popular permite que a vivência do místico ganhe novos rumos 
no Brasil, torne-se decodificável por outros habitus, para além das classes médias/médias-altas. 
Sua vivência sincrética e fluída formula uma nova proposta de vivência do sagrado, na qual os 
credos populares legitimam as experiências e dão a estas eficácia simbólica. Para além do 
circuito “neo-esô” apontado por Magnani (1999), a NAP mostra-se enquanto mais uma opção, 
que se diferencia pela  modelação de signos direcionados a um novo público oriundo das 
camadas populares. 
 As práticas místicas neste contexto, permitem a formulação de cosmologias próprias, 
através da utilização performática dos mais diversos elementos religiosos e culturais, que 
ganham novos significados quando vivenciados no VDA, sendo rearranjados ao lado de novas 
práticas. Desse modo, uma nova forma de lidar com o sagrado emerge, através de uma nova 
proposta de síntese. 
 Na New Age Popular, por um lado, a prática New Age torna-se decodificável, ao agregar 
elementos da religiosidade popular, por outro, estes elementos ganham um novo fôlego ao serem 
sincretizados com o êxtase místico.  
 As preocupações dos adeptos do VDA de Campina Grande não se centram apenas nas 
questões apocalípticas, numa espera pelo fim dos tempos, quando viria um julgamento sobre os 
humanos, mas, também, na preparação individual e coletiva para um novo tempo sem dor e sem 
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sofrimento, que emergiria no terceiro milênio. As técnicas que teriam vindo dos “planos 
espirituais superiores” cumpririam este papel, preparam o indivíduo, habilitando-o a instruir 
outras pessoas no mesmo caminho. Práticas estas, recorrente no universo NA. 
 Em nossa pesquisa adentramos numa realidade culturalmente densa, repleta de símbolos 
e de  rituais. Buscamos, no decorrer deste trabalho, descrever e analisar as dinâmicas culturais 
vivenciadas neste movimento religioso, as quais envolvem processos extremamente complexos 
que exigem estratégias inteligentes apropriadas, através das quais  são modelados os discursos 
visando por um lado, legitimidade no campo religioso, e por outro, ao reconhecimento partir de 
determinado habitus.  
 Ansiamos dar continuidade à nossa pesquisa posteriormente em nível de doutorado, o que 
nos permitirá maior grau de aprofundamento nas questões postas e, o levantamento de novas. 
Considerando que o nosso objeto de pesquisa apresenta altos graus de complexidade e de 
elaboração cultural, podemos lançar uma infinidade de olhares sobre o seu universo, almejamos 
com isso colaborar com o nosso campo de estudos tanto na área de sociologia como de 
antropologia da religião, em especial no que se refere ao estudo dos novos movimentos 
religiosos. O universo das práticas religiosas é o universo da inventividade humana, da 
capacidade criativa a partir de suas angustias e aspirações. A esfera da subjetividade aflora de 
modo factual, construindo e reconstruindo o místico, o religioso e o mágico. No VDA esta 
construção chega ao seu “ápice” constituindo o universo religioso mais complexo que já se teve 
notícia. 
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Corpo e Palavra nas Religiões Afro-Brasileiras 
 

Roberto Motta, Ph.D.  
Univ. Estadual da Paraíba (Campina Grande) 

 

1  Tönnies,  Weber, Nietzsche e o corpo 

O problema do corpo na religião se encontra associado ao problema mais geral da 
substituição da “vontade natural” pela “vontade racional” (Tönnies) ou da “ação afetiva” pela 
“ação racional” (Weber). Ainda que constitua uma característica central da modernidade, essa 
transformação tem raízes na Grécia antiga (Nietzsche) e na Teologia do Novo Testamento (São 
Paulo). Devido às complexidades de sua formação étnica, observa-se no Brasil a coexistência de 
religiões  iconofílicas  (ou somatofílicas) e logofílicas. As religiões do corpo estão sujeitas a um 
crescente processo de racionalização, devido inclusive à influência de estudiosos, eles próprios 
reflexo do avanço da racionalização na sociedade brasileira. Parece portanto duvidosa a 
sobrevivência de uma autêntica religião do corpo num mundo cada vez mais racionalizado e 
cada vez mais globalizado.  
Este trabalho quer tratar de alguns problemas ligados ao corpo na religião e na Sociologia da 
Religião. A questão do corpo - que é simplesmente o inverso da questão da racionalidade - é em 
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cheio sociológica e está muito presente na teoria mais geral da Sociologia, sobretudo entre os 
autores de orientação mais acentuadamente histórica, como Ferdinand Tönnies, autor desse livro 
fundamental que é Comunidade e Sociedade, contendo toda uma interpretação da passagem da 
tradição à modernidade, caracterizada, a primeira, pela vontade natural ou vontade essencial 
(Wesenwille) e a segunda pela vontade de arbítrio ou vontade racional (Kurwille). Trata-se, na 
base, da passagem da cultura do corpo, com a espontaneidade dos instintos, afetos e  
movimentos, à cultura da racionalidade, com a repressão, o cálculo, a abstração, a previsão e o 
planejamento. Segundo esse eminente sociólogo alemão  
a vontade natural é o equivalente psicológico do corpo humano. [...] implicando uma forma de 
pensamento associada às células do cérebro, as quais, quando estimuladas, causam atividades 
psicológicas que podem ser consideradas como equivalentes ao pensamento  (TÖNNIES, 1988, 
p.103).  

O corpo também está presente na teorização sociológica de Max Weber, opondo ação 
afetiva e ação racional. Mesmo sendo Weber menos inclinado do que Tönnies a empregar as 
palavras corpo e organismo, podemos constatar que, para ele, a primeira dessas formas de ação 
se assenta no corpo e deriva de suas paixões, 

sendo determinada por afetos ou estados emocionais. [...]. Age de 
maneira afetiva quem, de maneira brutal ou sublimada satisfaz  uma 
necessidade de vingança, de prazer, de descarga de afetos (WEBER, 
1994, p. 15).  

 
Este é um problema central, ou mesmo o problema central da ciência social, ou seja, a passagem 
da ação derivada da emoção e da paixão à ação derivada da racionalidade. Lembremos aqui a 
formulação magistral de Weber nos parágrafos de abertura da  Introdução aos Ensaios Reunidos 
sobre a Sociologia da Religião:   

que encadeamento particular de circunstâncias levou a que no 
Ocidente, e só aqui, tenham aparecido fenômenos culturais que - 
como pelo menos gostamos de pensar - se situaram numa direção 
evolutiva de significado e valor universais? (WEBER, 1996, p. 11).  

 
E ele acrescenta que é a impregnação com a racionalidade de ciência, teologia, astronomia, 
medicina, química, música, arquitetura, administração, e, finalmente, da atividade econômica, 
que dá tal “significado e valor universais” à civilização ocidental”778. Situando sua reflexão no 
ponto mais alto do desenvolvimento da História779, Weber queria entender a tendência 
fundamental do tempo, e, de modo semelhante a Tönnies, trata do problema do corpo nas 
ciências sociais, mas usando sua própria terminologia. O “significado e valor universais”, 
dependentes da racionalidade, implicam em formas de pensar e de agir que transcendem o corpo, 
com suas percepções, emoções e paixões e se situam muito acima destas na escala do progresso.  

                                            
778 Do mesmo modo, para Hegel, é também no Ocidente, e só no Ocidente, que o espírito chega à 

recionalidade, tornando-se consciente de si em clareza, reflexão e liberdade, em decorrência de existir em si e para 
si. “O que faz a grandeza de nosso tempo é o reconhecimento da liberdade, a possessão do espírito por si mesmo, o 
fato que está em si e para si.” (HEGEL, 1971, p.  329). 

779 “Am Spitze der Geschichte”, segundo a feliz expressão de Nicolaus Sombart  (1958, p. 43). 
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Weber sustenta que foi com o Calvinismo que chegou ao fim “o grande processo histórico-
religioso do desencantamento do mundo [...] condenando todos os meios mágicos na procura da 
salvação como superstição e sacrilégio” (WEBER, 1996, p. 94) acarretando, entre outras coisas, 
que seja “a tarefa mais premente a eliminação do gozo espontâneo da vida” (WEBER, 1996, p. 
103), associado às tendências do corpo. Weber vê no Calvinismo a culminação desse processo, 
mas não deixa de reconhecer outras  influências: “as profecias do Judaísmo antigo780” e o 
“pensamento científico helênico” (WEBER, 1996, p. 94).  

No que se refere ao mundo helênico, Nietzsche considera que a racionalização, trazendo 
consigo a repressão do gozo espontâneo, já se manifestava no século V a.C., com Eurípides e 
Sócrates. Antes   

o homem se expressava pelo canto e pela dança como membro da comunidade. Ele se esquecera 
de andar e de falar e voava ao dançar. Cada um de seus gestos era encantado. […] Sentia-se um 
deus, como os deuses que via nos seus sonhos. Já não era sequer um artista, mas uma obra de 
arte (NIETZSCHE, 1967, p. 37). 

O espírito da tragédia foi expulso por   
um poder demoníaco, falando através de Eurípides. Mesmo Eurípides era só uma máscara. A 
divindade que falava através dele não era nem Dioniso nem Apolo, mas um demônio novo 
chamado Sócrates. E foi assim que a tragédia grega foi arruinada.(NIETZSCHE, 1967, p. 82).  

E o resultado dessa tendência, sobre a qual Nietzsche não procura esconder seu 
pessimismo, foi que os   

os Gregos ficaram […] cada vez mais empenhados na lógica e na 
aplicação da lógica ao mundo e portanto cada vez mais “otimistas” e 
“científicos” […]. A predominância cada vez maior da racionalidade 
e do utilitarismo […] revelava o declínio da força, a chegada da 
velhice e do esgotamento fisiológico  (NIETZSCHE, 1967, p. 21).  

E, em conclusão,  

a concepção trágica do mundo foi, em toda parte, totalmente destruída pela intrusão desse 
espírito antidionisíaco  […] tendo então de ter de fugir da arte para o submundo, subsistindo na 
forma degenerada de um culto  secreto  (NIETZSCHE, 1967, p. 109).  
Se, seguindo os princípios sugeridos por Roger Bastide, encararmos o processo de aculturação 
como a reinterpretação do primitivo através de uma sensibilidade europeizada ou 
racionalizada,781 Nietzsche surge então como um precursor dos estudos antropológicos de 
contacto, mudança ou interpenetração de mentalidades e civilizações. De qualquer maneira, é 

                                            
780 O profetismo ético no Judaísmo antigo tende a ser tratado com excessiva importância por Max Weber e 

seguidores. Não podemos tratar adequadamente deste tópico neste artigo, porém notemos que, de acordo, entre 
outros, com Rudolf Bultmann (1984), o Judaísmo do tempo de Jesus, estava longe de consistir numa religião 
profética ou mesmo propriamente ética, mas era uma religião dirigida para a observância de preceitos rituais, 
pessoais e coletivos.  

781 Bastide se refere, entre outras coisas, a “uma tomada de  consciência da Àfrica por  sensibilidades e  
inteligências desafricanizadass” (2001, p. 141), E é tão pessimista a respeito do resultado desse processo como 
Nietzsche a respeito da substituição do espírito da tragédia pelo racionalismo de Sócrates e Eurípides, não hesitando 
em empregar as palavras “degeneração” e “degradação” para descrever a aculturação dos Africanos no Brasil e 
noutros países. Sobre os Estados Unidos, ele diz que “o pior aconteceu quando os descendentes dos Africanos  
finalmente assimilaram os valores Norte-Americanos e adotaram uma espécie de ‘narcisismo branco’. E não 
puderam descobrir melhor maneira de se identificarem com a América do que a adoção da mentalidade do 
Puritanismo” (BASTIDE, 1969, p. 46).  
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certo que não deixa dúvida sobre o que considera como a decadência causada pela substituição 
da paixão e da emoção pelo racionalismo socrático.782  
2  Paulo e o “culto racional” 

São Paulo se situa na linha exata que Nietzsche atribui a Sócrates quando escreve, na epístola 
aos Romanos: 

Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional783.  
Os Cristãos devem portanto praticar aquilo que Paulo denomina “logikèn latreían”, traduzido 
pela Vulgata como “obsequium rationale”784. A interpretação mais técnica desta e de outras 
passagens deve ficar a cargo dos especialistas em estudos bíblicos. Mas se pode perfeitamente 
concluir que a exortação de Paulo, para todos os efeitos práticos implicou na exclusão do corpo, 
com sua espontaneidade, suas paixões,  emoções e arrebatamentos, da prática religiosa do 
Ocidente.  
Pode-se entretanto registrar uma recuperação limitada do corpo na Cristianismo medieval, tanto 
no Oriente quanto no Ocidente, que foi então muito imagístico ou icônico. Essa característica 
parece ter se acentuado ainda mais no período barroco, durante o qual, pelo menos nas terras de 
língua portuguesa, danças nas igrejas ou em torno às igrejas, mesmo sem serem incorporadas à 
liturgia oficial, representaram, segundo a documentação da época, prática corrente785.  
Como se sabe, a Reforma, que num de seus aspectos principais significou o retorno às fontes 
bíblicas, escritas, do Cristianismo, originou uma reação radical --sobretudo em sua versão 
calvinista-- contra o imagismo medieval. Calvino é autor de uma veemente refutação do uso de 
ícones no capítulo XI of livro I de sua Institution Chrétienne786. E o Calvinismo, até o dia de 
hoje, permanece como protótipo das “religiões iconoclastas” na terminologia de Victor Turner787. 
Segundo o pranteado antropólogo britânico, 
as religiões iconofílicas costumam desenvolver sistemas de ritual complexos e elaborados. Os 
símbolos tendem a possuir caráter  visual e sua significação está ligada ao desdobramento do 
próprio ritual. As religiões iconoclásticas estão associadas a uma reforma radical e procuram 
purificar o sentido subjacente eliminando os “signantia”, os símbolos  icônicos, considerados 
como “ídolos” que se intrometem entre os crentes e as verdades enunciadas pelos fundadores 
(TURNER, 1975, p. 155).  

                                            
782 A religião grega era, em grande parte, dançada (cf. Rouget, 1980, e a bibliografia por ele mencionada). 

Este também parece ter sido o caso da religião hebraica mais antiga. Sabemos que o Rei Davi dançava em certas 
ocasiões rituais, chegando ao ponto de mostrar a sua nudez, conforme fica  explícito no segundo livro de Samuel, no 
qual se lê “e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e estava Davi cingido com uma tanga de linho 
[…]. E Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel ,descobrindo-se 
hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios!” (2 Samuel 6:11 e 20, 
citado de acordo com a tradução de João Ferreira d’Almeida). 

783 Romanos, 12:1, citado de acordo com a versão de João Ferreira d’Almeida. O original grego tem 
“thusían” para “sacrifício” e “latreían” para “culto”.     

784 A primeira epístola de São Pedro fala de  “ieráteuma hágion [...] pneumatikàs thusías” (1 Pedro,  2:5), isto 
é  “sacerdócio santo [...] sacrifícios espirituais”, em sentido muito próximo às passagens recém-citadas da epístola 
aos Romanos (cf. BULTMAN, 1984).  

785 Casa-Grande & Senzala (FREYRE, 2003), contém saborosas descrições dessas práticas e assemelhadas. 
786« Comment l’Écriture, pour corriger toute superstition, oppose exclusivement le vrai Dieu à toutes les 

idoles des païens » -- “Como a Escritura, para corrigir toda superstição, separa estritamente o [culto do] verdadeiro 
Deus de todos os ídolos dos pagãos”  (CALVIN, 1978, p. 58). 

787 Nestes termos, ou equivalentes, o mesmo já tinha sido dito por autores anteriores a Turner. 
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Também acontece, em certas situações, como por exemplo nos sistemas operacionais dos 
computadores, que os ícones sejam esvaziados de seu valor intrínseco e reduzidos a sinais 
puramente arbitrários. Algumas religiões podem parecer que são icônicas e que se praticam 
com a totalidade emocional do corpo, no entanto as imagens, os gestos, as efusões já não 
funcionam mais que como meros sinais em imediata dependência de uma estruturação 
intelectualizada. É isto o que veio a acontecer, como já veremos, a certas formas de religião 
afro-brasileira. 

3  Complicações brasileiras 

O caso do Brasil, se comparado à tendência dominante dos países  ocidentais, é especial e 
merece tratamento mais detalhado. Existem aqui religiões do corpo que são religiões da dança, 
do transe e do sacrifício sangrento. Resultaram do encontro das tradições africanas com o 
Catolicismo barroco do período colonial. Aquele Catolicismo se encontrava muito centrado em 
torno ao “contrato diádico788” entre homens e santos, traduzido em promessas, festas, danças e 
outros rituais.789 Como diz Gilberto Freyre --um dos máximos, se não o máximo intérprete de 
nossa formação: 

Verificou-se entre nós uma profunda confraternização de valores e de 
sentimentos [...] que dificilmente se teria realizado se outro tipo de 
Cristianismo tivesse dominado a formação social do Brasil, um tipo 
mais clerical, mais ascético, mais ortodoxo, calvinista ou rigidamente 
católico, diverso da religião doce, doméstica, de relações quase de 
família entre os santos e os homens, que das capelas patriarcais das 
casas-grandes, das igrejas sempre em festas --batizados, casamentos, 
“festas de bandeira” de santos, crismas, novenas-- presidiu o 
desenvolvimento social brasileiro Foi esse Cristianismo doméstico, 
lírico e festivo, de santos compadres, de santas comadres dos homens, 
de Nossas Senhoras madrinhas dos meninos, que criou nos Negros as 
primeiras ligações espirituais, morais e estéticas com a família e com 
a cultura brasileira. [...] A religião tornou-se o ponto de encontro e 
de confraternização entre as duas culturas, a do senhor e a do Negro, 
e nunca uma intransponível e dura barreira. [...] A liberdade do 
escravo de conservar e até de ostentar em festas públicas […] formas 
e acessórios de sua mítica, de sua cultura fetichista e totêmica, dá 
bem a idéia do processo de aproximação das duas culturas no Brasil 
(FREYRE, 2003, p. 438-439).  

Em seu estilo inconfundível, empregando aqui e ali expressões que deixaram de ser 
politicamente corretas, Gilberto Freyre chama atenção para um aspecto fundador da civilização 
brasileira, com decorrências teóricas que afetam inclusive a controvérsia em torno da tese 
weberiana sobre a ética protestante e o espírito do moderno capitalismo. O Brasil tradicional fez 
sua escolha: preferiu a festa, com toda a sua ambigüidade, a festa que representa a forma pura do 
rito, sem outro significado que o de sua própria execução e permitindo a coexistência de várias 
“etiologias”, isto é, de várias explicações para a origem da ação litúrgica, que ora se 

                                            
788 Esta expressão é aqui empregada com o sentido que possui no trabalho fundamental de Foster (1976). 
789 Como é fácil imaginar (com alguma ajuda de Max Weber), tal espécie de religião não conduz 

necessariamente a um processo generalizado de racionalização da sociedade e do comportamento das pessoas.  
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harmonizam, ora, como se diz em francês, “hurlent de se trouver ensemble”, contradizendo-se 
mutuamente e no entanto convivendo. É este o processo que se encontra na base das religiões 
sincréticas do Brasil e, sem dúvida, de outras formas de sincretismo. A civilização da festa, como 
Weber sabia muito bem, encontra-se em oposição diametral com a civilização baseada no 
desencantamento e na racionalidade. A pureza original do rito implica na impureza original das 
mitologias ou ideologias. A uma religião orientada para a festa é difícil aplicar um conceito 
weberiano e, talvez ainda menos, hegeliano, de racionalidade, como característica de um 
pensamento consciente de si em clareza em clareza e reflexão. No Brasil tem havido, até o dia de 
hoje, a coexistência --e é este um dos motives porque o país vem sendo considerado como um 
laboratório do mundo pós-moderno-- de diferentes espécies de religião, algumas delas dançadas 
e portanto religiões do corpo. Mas não se pode garantir o futuro de tais religiões. Pois a 
espontaneidade do corpo é reprimida por outras influências.  
No terreno específico dos cultos afro-brasileiros, enquanto para alguns intérpretes, ou para 
alguns praticantes, a Africanidade associada com a religião do corpo tinha a conotação favorável 
de “autenticidade”, para outros, ao contrário, encontrava-se ligada ao “primitivismo”, à 
“imoralidade” e a outros traços repulsivos, presentes em certos mitos e rituais, como o sacrifício 
sangrento de animais. E desta maneira surgiu, em meados do século XX, um novo movimento 
religioso, com o intuito de “purificar” e “civilizar” as religiões de influência africana e indígena, 
submetendo-as a um processo de reinterpretação largamente baseado nos princípios teológicos 
de Allan Kardec, o “codificador” francês das crenças e das práticas do Espiritismo europeu.790  
A nova tendência denominou-se Umbanda. Mas convém acrescentar que não se tratou de uma 
manifestação uniforme, cada congregação podendo fazer sua seleção dentre as crenças e práticas 
sujeitas a reinterpretação. A Umbanda mais “pura”, mais próxima do padrão kardecista, também 
chamada Umbanda Branca, adotou a noção de progresso spiritual, aceitando um universo em 
dois planos, o espiritual e o material. No primeiro se encontram os espíritos que retornam 
periodicamente e se reencarnam para o cumprimento de sua missão, que é gradualmente elevar 
os habitantes do mundo material à pureza do espírito. O transe é por excelência o meio de 
comunicação entre os dois níveis da realidade. Mas a Umbanda transforma o transe de dança, 
êxtase, entusiasmo e emoção da religião afro-brasileira numa manifestação verbal. A 
personalidade ordinária do médium é substituída pela de uma “entidade” que proporciona 
conselhos e soluções para os problemas morais e materiais do consulente.791  
A Umbanda, como diz o título do livro de um de seus principais intérpretes, levou à “morte 
branca do feiticeiro negro” (ORTIZ, 1978). As tradições africanas foram por assim dizer 
expropriadas e postas a serviço da unidade e do progresso material e moral da nação brasileira... 
Mas pouco esperavam os fundadores da Umbanda que esse movimento, antes de muito tempo. 
viesse a ser, ao menos na aparência, revertido. Pois os líderes afro-brasileiros das correntes mais 
tradicionais, agindo como empresários religiosos e contando com a assistência técnica de 
antropólogos e sociólogos, tanto brasileiros como estrangeiros, elaboraram um artigo alternativo, 
legitimado pela “autenticidade” e apresentado como uma volta à formas mais tradicionais do 
Candomblé de origem baiana.   

4  A Santa Aliança 

O ingresso nesses grupos revitalizados de Candomblé ou de Xangô é oferecido a uma clientela 
de consumidores, sem distinção de cor nem de raça. É o que já tem sido denominado a 

                                            
790 Que não deixava aliás de apresentar fortes marcas das religiões reencarnacionistas originárias do 

Hindustão. 
791 Sobre as diversas formas de transe nas religiões populares do Brasil, pode-se ver Motta, 2005. 
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“desetnização” do Candomblé.792 Entretanto a etnicidade não deixa de permanecer como marca 
de “autenticidade” do artigo mágico-religioso, oferecido a pessoas de todas as origens. Sem ter 
rompido seus laços com as grandes famílias sacerdotais da Bahia (ou mesmo de Pernambuco) --a 
base de sua legitimidade no mercado concorrencial-- o Candomblé se transforma numa religião 
universalista, apelando a todos os Brasileiros e aceitando com prazer gente de outras 
nacionalidades. E assim tem se expandido em todo o Brasil e ultrapassado as fronteiras.  

Mas esse Neo-Candomblé (e Neo-Xangô) não deixa de ser também uma Neo-
Umbanda, pois, tal como esta, sofreu um processo de codificação e racionalização  devido a 
cientistas sociais que gostam de avaliar os movimentos religiosos pelo  acordo que manifestem 
com os valores do progresso e da modernidade. Apesar de seu acintoso caráter sacrificial, o 
Candomblé rejeita as noções de pecado e de culpa, tal como entendidas no Cristianismo 
tradicional. Partindo deste e de outros aspectos, a religião do Candomblé adquiriu, pelos 
trabalhos dos sociólogos e dos antropólogos, uma reinterpretação teológica altamente 
racionalizada. Já não se trata da religião do corpo, do transe e da emoção, embora se conservem 
marcas acintosas do antigo regime. Congressos, simpósios e assemelhados, freqüentados, com 
liberdade, igualdade e fraternidade, por estudiosos e religiosos, funcionam como concílios 
ecumênicos, definindo e proclamando a fé. E isto vem a ser a implementação do projeto 
positivista da “religião da humanidade”. Pois enquanto o “estado teológico” não for 
definitivamente superado, é ao cientista social que compete a administração do que ainda sobra. 
Disto há paralelos noutras religiões.  
E daí se origina uma nova espécie de sincretismo, que se faz entre a religião popular e a ciência 
social. E, devido a essa mutação, o Candomblé e cultos a ele aparentados transformam-se, de 
altamente iconofílicos e somatofílicos que costumavam ser (para dizer em vocabulário inspirado 
por Victor Turner), em religiões fortemente logofílicas, embora não cheguem a ser iconoclastas, 
adotando as especulações de estudiosos que crêem que lhes fazem (como dizia Claude  Lévi-
Strauss em polêmica com Jean-Paul Sartre) “o dom da inteligibilidade” (LÉVI-STRAUSS, 
1967). 

 As religiões afro-brasileiras consistiam num sistema de manipulação mágica do 
mundo. Os fiéis estabeleciam relacionamentos personalizados com as divindades, às quais 
ofertavam animais sacrificados em altares de pedra. Também lhes ofereciam os próprios corpos, 
para que os deuses os possuíssem, especialmente na dança e no transe. Nada podia estar mais 
distante dessa religião do que qualquer tentativa de racionalização teológica, ética ou ascética. 
Os fiéis davam muito pouco valor a conceitos abstratos. Passa agora a haver uma santa e sábia 
aliança entre os filhos-de-santo e os cientistas sociais que definem os valores da modernidade. E 
ao Candomblé, que sempre foi uma religião real, uma religião em si, com seus ritos e mitos, os 
pesquisadores oferecem um sistema teológico estruturado, que lhe permite transformar-se numa 
religião para si, independente e rival de outras religiões.  

5 Considerações finais 
Podemos agora perguntar se as religiões afro-brasileiras têm passado por um processo 

de recomposição ou decomposição. Pois do mesmo modo que, de acordo com Nietzsche, 
Eurípides e o “demônio” Sócrates levaram à perda irrecuperável do espírito da tragédia e a sua 
substituição pelo racionalismo e pelo moralismo, a aquisição de uma teologia racionalizada pelos 
Afro-Brasileiros tem acarretado a perda da força mística do corpo, com suas paixões que se 
exprimem através dos fluidos básicos da condição humana. Gestos e danças se reduzem a 
simples sinais, cada vez mais esvaziados de seu poder simbólico. 

                                            
792 Sobre esse assunto, consulte-se Motta, 1994 e Motta, 2001. 
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De maneira mais geral e sem nos restringirmos ao Brasil, será que é possível pensar na 
sobrevivência ou no reavivamento das religiões do corpo, com toda a sua espontaneidade e 
intensidade, num mundo de racionalidade globalizada? É verdade, como dizia Shakespeare, que 
existem bem mais coisas neste vasto mundo do que sabe a nossa vã filosofia. Mas será possível 
reverter o programa de São Paulo a respeito da logikè latréia? Não convém cultivarmos utopias. 
Temos de reconhecer que a racionalidade continua a expandir-se em nosso princípio de milênio 
supostamente pós-moderno. Como pode nesse contexto caber uma religião do corpo, que 
represente mais do que vestígio ou reconstituição mais ou menos pedantesca?793  
Pois o problema do corpo na religião está associado, ao menos de modo latente, à concepção do 
moderno e do pós-moderno. Não é esta a ocasião para uma discussão exaustiva sobre o tema. 
Mas é certo que, se caiu o Muro de Berlim, com tudo que representava, não caiu Wall Street794 
com tudo o que possa significar.795 A modernidade, caracterizada (entre outras coisas) pela 
expansão do Capitalismo e da racionalidade, certamente não recuou. Ao contrário, para seu 
avanço não parece haver limites. E enquanto persistir a tendência à racionalização globalizada, 
as religiões do corpo, baseadas na Wesenwille de Tönnies ou na ação afetiva de Max Weber, 
deverão continuar decaindo quando já não tenham desaparecido.796   
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A presença da Assembléia de Deus no acampamento Chico Mendes (MST): 
uma dialética possível? 

José Ricardo Mendes797 
Cristiany Morais de Queiroz798 

 
1. Introdução 

 
O presente estudo tem origem  nas visitações investigativas à realização da pesquisa 

intitulada: “Um Estudo Sobre A Construção Simbólica Dos Sem Terrinha”799. Entre as tantas 
constatações presentes no Acampamento percebi a importância que os Sem Terra dão a sua 
religiosidade. Ao ver um templo da Assembléia de Deus erigido na localidade surgiu em mim 
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um inquietamento sobre a fé professada por aqueles Sem Terra. Mais uma indagação, dentre 
tantas, que surgem ao se visitar um acampamento ou assentamento do MST em qualquer parte 
do Brasil, pois como declara Caldart (2000 apud GENTILI & FRIGOTTO 2002), visitar um 
Acampamento ou Assentamento de Sem Terra é sair com a impressão, e provavelmente 
refletindo, sobre questões, saberes e relações de outra ordem que ali sempre acontecem e se 
desenvolvem paralelas ao nosso sistema de vida,  pensado muitas vezes como o único possível. 
Ver a interação harmoniosa entre católicos e evangélicos daquela comunidade de interesses  
alicerçados na conquista da “terra prometida800” instigou reflexões sobre como a presença dessa 
Instituição Evangélica que divide o espaço comunitário com um pequeno nicho consagrado a 
Nossa Senhora da Conceição caracteriza-se em meio à proposta de luta revolucionária do MST. 
Porquanto, costumeiramente, os seguidores de ideologias religiosas evangélicas são avessos aos 
católicos e vivem  como pessoas acríticas, que se alienam àquele contexto social-religioso, 
conformadas com a sua condição terrena e, por isso, aguardando uma redenção futura e 
escatológica801. 

 
1.1 A Assembléia de Deus: Origem e Desenvolvimento 

 

A Igreja Assembléia de Deus no Brasil é fundada em 1911, no Belém do Pará, por dois 
missionários suecos que vieram dos Estados Unidos da América (berço do movimento 
pentecostal802 moderno) de onde se espalhou para todo o Brasil. Ela se faz presente nas mais 
longínquas terras: no sertão, no pantanal, na região amazônica, nos pampas gaúchos, no litoral, 
na zona canavieira, industrial e portuária dos estados da federação. São variados os  Ministérios, 
mas um só rebanho, como consideram, sob o nome Assembléia de Deus, que se transpôs a outros 
países latinos, da América do norte, europeus, africanos, asiáticos e na Austrália. 

Em Chico Mendes, Acampamento do MST, a Assembléia de Deus surge desde a primeira 
ocupação realizada nas terras do Engenho São João. Foi por intermédio do “irmão” Jaime (como 
é chamado e conhecido no Acampamento) o qual fez de sua moradia um ponto de pregação do 
evangelho e da fé por ele professada que a instituição evangélica achegou-se àquela localidade. 
O “irmão” Jaime professa a fé evangélica há 48 anos e sempre pertenceu a Assembléia de Deus. 
Conheceu o MST  através da novela da Rede Globo: “O Rei do Gado”, década de 1990, e 
acreditou na importância da luta pela terra criada por Deus e que não deveria pertencer a poucos. 
Recorreu ao Pastor da igreja a qual freqüentava e falou que iria se integrar ao Movimento 
replicando-lhe com espanto sobre sua decisão, mas sem interferir, pois conforme o “irmão” 
Jaime declarou Deus falara para ele assim: “- Vai cuidar de minha obra que grande coisa tenho 

                                            
800 Terra prometida: termo utilizado pelos integrantes do Acampamento simbolizando o objeto de luta tão 

almejado por eles e que, com muito destemor, insistem nas ocupações das propriedades dos latifundiários na busca 
de adquirir uns poucos hectares daquela terra que lhe absorve o suor do rosto em trabalho árduo e irreconhecido, 
muitas vezes. 

801 Ramo da Teologia que trata do estudo das últimas coisas, os fins últimos dos Homens. 
802 O termo PENTECOSTAL atribuído às igrejas evangélicas que desenvolve a crença no fenômeno da 

glossolália (capacidade de falar novas línguas idiomáticas de forma sobrenatural) tem sua origem na festa de 
pentecostes. Uma festividade de tradição judaica, também conhecida como festa das primícias ou da colheita. O 
fenômeno pentecostal da modernidade tem início no chamado Avivamento da rua Azuza, em Los Angeles (1906-
1908), idéias desenvolvidas pelo  pastor Joseph William Seymour.  
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a fazer no meio de tua família803”. Mesmo integrado ao Movimento ele deveria trabalhar na 
evangelização das almas perdidas como afirmou. A construção do templo em Chico Mendes teve 
o apoio dos acampados que sempre solicitava ao companheiro de militância as ministrações dos 
cultos na localidade. A presença da Igreja evangélica no Acampamento trouxe mais um motivo 
de resistência na luta pela terra e na militância do Movimento. 

A Assembléia de Deus surge entre a população oprimida, como um amparo ao descaso 
social (espiritual, sobretudo), semelhante ao MST que tem raízes nos movimentos da população 
excluída e oprimida. Um fato intrigante é que ela não admite o ecumenismo em seu seio, nem na 
mentalidade de seus seguidores. Uma das contradições encontradas na Instituição quando a 
prática religiosa dela é comparada com a Assembléia de Deus presente no Acampamento Chico 
Mendes, o que mostra a divergência de objetivos existente entre o MST e a referida Igreja 
Evangélica. No artigo 3º do Estatuto da Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil 
(CGADB), no inciso X, reza-se a orientação à prática da cidadania aos seus membros, no 
entanto, no artigo 9º do mesmo Estatuto, inciso IV, veda-se aos membros qualquer vinculação a 
movimentos ecumênicos. 
 
1.2 Surge o MST 

O MST nasce pela articulação das lutas pela terra. A gestação se deu no período de 1979 
a 1984, e foi criado formalmente no 1º Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra que 
aconteceu de 20 a 22 de janeiro de 1984 em Cascavel/PR. O Movimento elevou os sem-terra 
brasileiros em uma nova categoria de sujeito social: os Sem Terra. 

O movimento dos camponeses constituiu-se uma mobilização autônoma da Igreja, 
embora necessitassem do apoio da(s) mesma(s). Não houve definição em torno de uma 
denominação religiosa, pois o apoio de qualquer que seja a corrente teológica é, e será sempre, 
bem-vindo em seu seio. Um Movimento de cunho nacional, independente do pensamento 
ideológico da mãe que o concebeu: a Igreja. Uniram os símbolos da foice (camponeses) e da cruz 
(cristãos na maioria) em uma só proposta sem o perigo do sectarismo religioso,  explicação do 
caráter ecumênico presente no MST. Afirmaram que: “A foice e a cruz podem conviver, desde 
que se tenha claro que cada uma delas pode ser marca mais forte de um grupo específico de 
lutadores sociais e não ser de outros, mas que juntas podem representar uma luta comum” 
(CALDART, 2004, p.126). 

Os Acampamentos (as cidades de lona preta) espalharam-se de norte a sul do país 
simbolizando a resistência de um povo que herdou as tradições de conflitos populares entre 
oprimidos sem-terra e opressores latifundiários.  Revelando em si  a memória arquétipa (ainda 
que não conscientes disso) da “repressão sofrida por todas as lutas antecedentes e o desafio de 
impedir que a destruição possa ocorrer de novo” (CALDART, 2004, p.108). Os Acampamentos 
foram divididos em Núcleos de Base (NB) e cada NB comportando uma quantidade “x” de 
famílias que crescem aprendendo e trabalhando  juntas, militando unidas. A gestão é coordenada 
pelo gênero, um homem e uma mulher dividem as responsabilidades diárias das NBs e 
conseqüentemente do Acampamento. 

Os Sem Terrinha crescem num curso cultural que permite a livre fluidez da maturidade 
psicológica e  biológica por terem em sua educação ideologias que interceptam a interferência da 

                                            
803 Palavras declaradas pelo “irmão Jaime” em entrevista realizada no Acampamento durante o período em 

que lá estive observando e convivendo com os militantes Sem Terra. Muitos outros evangélicos ajudam na 
manutenção da igreja, mas foi com ele que tudo se organizou. 
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prematuridade proporcionada pela ação midiática do marketing capitalista. Há um ethos13  de 
cunho antropológico em se viver o curso natural da vida camponesa. O homem do campo não se 
estressa, sente fadiga. Ele não anda apressado, mas com avexação. O valor da cidade é 
interdependente ao valor do campo, pois afirmam em palavras de ordem: Se o campo não planta 
a cidade não janta!  Segundo Angelo (2007),  a importância da caneta  não ultrapassa o valor da 
enxada que cultiva a terra por serem todos iguais: o camponês Sem Terra, o trabalhador urbano e 
o empresário capitalista. 

 
1.3 A Assembléia de Deus x MST: algumas inquietações 

 
Diante dessa teologia que embasou a fundamentação ideológica presente no MST em 

todo o Brasil, construindo e educando os militantes Sem Terra é que surgiram questionamentos 
sobre a presença da Assembléia de Deus no interior do Acampamento Chico Mendes. Propus-me  
fazer esse estudo numa tentativa de compreender a religiosidade desenvolvida entre os  
evangélicos da Assembléia de Deus no Acampamento Chico Mendes (MST) dado sua interação 
com o Movimento e com os católicos. Tomo, também, por base as seguintes relevâncias: a 
primeira de cunho pessoal por se tratar de uma inquietação surgida no campo de pesquisa, e a 
segunda, por se tratar de uma questão de cunho e  importância ao conhecimento social. 

 Enguita (1989), ao mencionar as doutrinas religiosas, diz que elas prontificam-se, 
simplesmente, a ensinar condutas morais, de resignação da condição social terrena, 
condicionando os fiéis à espera de uma glória e recompensa futuras (etérea e transcendental) pós-
morte, domesticando-os ao trabalho servil e explorador do cotidiano capitalista. Por isso, 
inquieto-me com os seguintes questionamentos: Como uma instituição religiosa de base 
oligárquica, caracteriza-se em meio à proposta de luta revolucionária do MST? E os seguidores, 
como vêem e se vêem no Movimento? 

 
2. A fé em Deus revelada na ação popular do MST 

2.1 A teologia da libertação 
Conforme afirma Alexandre Marques Cabral [200-?], a teologia da libertação veio 

ratificar a máxima de que Deus é “Pai – Nosso”. É na valorização do gênero (simbolizado no 
centro da bandeira do MST) que homens e mulheres numa relação de unidade lutariam pela 
libertação valorizando a paternalidade universal de Deus. Assim, a mentalidade daquela 
população desfavorecida que se integrava a essa corrente da Igreja Católica foi sendo formatada 
na militância dos movimentos surgidos na época das ditaduras militares. Mcgrath (2005) relata 
ser o termo utilizado por uma corrente teológica, surgida na América Latina, num concílio de 
bispos da Igreja Católica Romana, entre as décadas de 1960 e 1970, em resposta ao apoio 
exercido pela Igreja de Roma aos governos ditatoriais desenvolvidos no contexto latino-
americano da época. 

Os arautos desta nova teologia eram o teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, o brasileiro 
Leonardo Boff, também, o então arcebispo de Olinda e Recife Dom Hélder Câmara, o uruguaio 
Juan Luis Segundo e o argentino José Miguéz Bonino (singular por ser de origem Metodista em 
um meio dominado por pensadores católicos), entre outros. A teologia da libertação envolve a 
reflexão crítica em relação à prática social cristã. Gutiérrez (1990 apud MCGRATH, 2005), diz 

                                            
13  Termo de origem grega utilizado para designar o conjunto de caracteres, organizado pelo homem, para sua 

moradia, comunidade, ou grupo, fazendo-os diferentes dos  demais segmentos e hábitos culturais. 
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ser a teologia da libertação um exercício de reflexão crítica sobre o ser e o fazer cristão. É a 
práxis cristã, à luz das escrituras sagradas.  

A fé, acreditada como um fruto desenvolvido no coração do ser humano, era repensada  
através da releitura da história humana, visto que, agora seria “Assim na Terra” “Como” 
imaginavam ser “no Céu”: um lugar de justiça, inclusão, valorização e compartilhamento - todos 
são um e, portanto, iguais num amor fraterno para que “Venha o Teu Reino”. Compreendeu-se 
que a religião era um produto da construção histórica pela qual passa o homem em diversas 
épocas. Deus, por esta ocasião, levantou-se de seu trono, desceu à terra,  mais uma vez, se 
fazendo Deus Conosco – o prometido Emanuel.  “A religião passa a ser um fator de mobilização 
e não de freio” (BOFF, 1980, p. 102). Ela já não seria mais o ópio que alucina e eufemiza o 
sofrimento do povo, mas a fonte de libertação, esclarecimento e esperança do homem oprimido e 
excluído. 

“O conhecimento verdadeiro de Deus jamais poderia ser indiferente ou alienado, antes, 
vem pelo compromisso com a causa dos pobres” (MCGRATH, 2005, p. 154). Com esta idéia o 
Movimento da libertação integrou-se às já existentes mobilizações camponesas culminando no  
surgimento das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), Caldart (2004), que expressa um dos 
traços mais dinâmicos da Igreja Católica. Elas constituíram a força motriz da libertação e 
desenvolvimento da massa oprimida. Nelas se trabalhavam o esclarecimento e compromisso em 
mudar e construir uma diferente realidade social consoante união da fé que movia os oprimidos. 
As idéias do marxismo (materialismo histórico) eram tomadas emprestadas e ressignificadas aos 
propósitos da corrente teológica, pois como afirmavam, a igreja cristã primitiva vivia de fato um 
comunismo de diferenças em igualdade de fé e libertação. A ditadura militar era enfrentada com 
resistência, pois as CEBs eram os focos formadores de consciência. Eles foram fortalecidos com 
o surgimento das: Comissões Pastorais da Terra (CPTs), o fundamento da organização das ligas 
camponesas e do ecumenismo entre eles - o passo que articulou e resultou na criação do MST. A 
luta pela dignidade se estabelecia na humanização e busca de relações mais justas entre os 
homens, indiferente à sua origem – principalmente a religiosa.  

 
2.2 O MST e seu fundamento religioso: o ecumenismo da teologia da libertação 
 
Falar da interface da população campesina  que, paulatinamente, emergiu no Brasil é possível 

considerar que, muito embora procurem assumir o seu materialismo histórico,  a religiosidade 
não está em segundo plano na vida dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra. A religiosidade é marcada de uma forma indissociável em cada indivíduo que milita no 
Movimento, dia-a-dia nas marchas e ocupações das propriedades. A sua presença, também, é 
sentida na esperança da colheita frutífera, na espera da chuva que fertilizará a terra, no desejo da 
estiagem que traz a esperança do florescimento do broto, na conquista de um espaço próprio para 
construir, plantar, colher e criar. Criar para si um futuro melhor e digno juntamente com seus 
herdeiros (os Sem Terrinha804). Há uma caracterização mística e humanizadora na religiosidade 

                                            
804 Sem Terrinha: expressão utilizada para os filhos e filhas das famílias acampadas ou assentadas que se 

codifica como um nome próprio a ser herdado e honrado durante a caminhada de luta pela dignidade e cidadania dos 
Sem Terra. 
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por eles expressa. Ela é dada com a presença de um espírito de alteridade805 desenvolvido pelos 
integrantes do Acampamento ou Assentamento. As diferenças806 presentes não são motivos de 
busca de homogeneização cultural, mas de respeito a essa multiculturalidade que está 
configurada no cotidiano dos Sem Terra como agente aglutinador, de união. Falar em Sem Terra 
é mencionar pessoas das mais diversas partes que se integram e, passam a ser militantes do 
Movimento. Conforme afirma Stédile (1993 apud CALDART 2004), muito embora a raiz do 
MST esteja no trabalhador do campo, para lutar pela Reforma Agrária não é preciso ser, 
necessariamente, camponês. Por isso, há espaço para todos participarem com sua atuação 
específica: “Se a cidade e o campo se unir, a burguesia não vai resistir807”. O MST é feito pelos 
trabalhadores.  É integrado na luta que eles se educam e humanizam-se, pela sinergia de suas 
forças, porquanto, como eles bem gritam em suas marchas: “Pátria livre! Venceremos! O povo 
unido, jamais será vencido! 808”. É pelo sentimento expresso em palavras de ordem que uma 
força maior (a fé, ou mesmo o próprio Deus) manifesta-se movendo o interior de cada ser. Visto 
que a força maior ou “a fé, não é uma ideologia que nos diga o que devem acreditar os fiéis, mas 
aquilo que nos chama a agir com verdadeira liberdade sobre nós próprios e a sociedade” 
(GARAUDY, 1977 apud SOUZA, 2004, p. 334). 

 
Quando, face a uma tirania, milhares de muçulmanos gritam “Allah Akbar” (Deus é 
maior)... afirmam que, do coração de cada ser humano, emerge um acréscimo de força, 
uma força superior à força de todo ser humano, de toda instituição, de toda lei, de tudo. 
É esta força invisível e presente em cada ser humano (mesmo quando a ignora) que 
todas as religiões designaram por Deus” (GARAUDY, 1977a, p. 28 apud SOUZA, 
2004, p.334). 
 

Uma força análoga, conforme relata a citação, surge do fundo da alma de cada Sem Terra 
ante seus confrontos e embates judiciais em espera do almejado assentamento na terra em que 
estão acampados, pois Deus está com eles (o Emanuel809 prometido) movendo cada ser no 
ecumenismo da fé. É a sinergia das forças existente em cada sem-terra, a fé de realizar o 
impossível que os faz destemidos da opressão e até mesmo da morte. A força invisível (Deus) 
faz de cada indivíduo um instrumento de transformação social no mover da divindade acreditada 
e sacralizada no homem rural ou urbano que encarna e materializa a conhecida e rezada prece: 
“Venha o Teu Reino” na luta, pela militância. Muçulmanos, Sem Terra, negros, índios ou 
qualquer outro povo que sofra opressão, ao manifestarem o imaginário de sua fé, reacendem pela 
evolução do inconsciente, chamas arquetípas de antepassados que lhe sucederam nas lutas 
movidos por esse mesmo Deus. 

Esta força que os une é denominado, ainda, por Garaudy (1975 apud SOUZA, 2004), 
como um ato criador que se constitui catalisador da doutrina da subjetividade e da 

                                            
805 Transcrevo aqui a palavra alteridade no sentido do respeito mútuo que os integrantes do MST 

desenvolvem em relação às diferenças do seu companheiro de marcha cotidiana. A valorização da heterogeneidade 
que desenvolve o ecumenismo religioso. 

806 Essa característica dada pelas diferenças que se unem remete o pensamento ao famoso conto dos Irmãos 
Grimm: Os Músicos de Bremem, ou a popular história, como é conhecido no Brasil, Os Saltimbancos onde as 
diferenças que separam quatro animais – o cão, o burro, o gato e o galo – tornam-se os elos de união e força à luta 
contra quatro ladrões encontrados numa casa desfrutando do produto de seu roubo. 

807 Grito de ordem proferido em marchas quando em protestos de mobilização social ou nas reuniões de 
caráter administrativo nos Acampamentos ou  Assentamentos do MST. 

808 Idem. 
809 Nome de origem hebraica que significa Deus Conosco. Entre nós Deus está. 
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transcendência. Todos são chamados a repensar e refazer sua história: é a práxis da comunidade 
campesina. Assim é constituído o MST, um Movimento que (re)surge da integração de lutas pela 
terra. Lutas reiniciadas a partir da década de 1970. Reiniciadas porque, segundo Angelo (2007), 
o MST tem suas raízes nas lutas históricas em defesa da terra e da liberdade, da população 
indígena, escrava (Quilombo dos Palmares) e em outros Movimentos Camponeses, como foi o 
de Antônio Conselheiro em Belo Monte - Canudos. Em Canudos, à semelhança dos 
Acampamentos ou Assentamentos do MST, a comunidade era formada pelos oprimidos do 
Estado, dos latifundiários e da Igreja que apoiava os opressores repudiando os oprimidos. 
Antônio Conselheiro era ouvido, pois cultivando e fortalecendo a fé em Deus mobilizava-os a 
um viver comunitário, de justiça social, pela luta e resistência à mão opressora, à semelhança da 
teologia da libertação. A influência de Conselheiro era sinônimo de liberdade político-religiosa. 
Todos eram um na diversidade cultural constituinte. (VILLA apud CAMPOS & MIRANDA, 
2005, p.413) afirma que: 

O arraial foi uma comunidade religiosa, liderada por um beato, e a   migração para Belo 
Monte deveu-se ao fascínio exercido pelo Conselheiro. O seu exemplo de vida, a 
entrega total a Deus e a vinculação desta profunda religiosidade com as necessidades 
materiais de um povo sofrido, abandonado pelo poder público, que só aparecia para 
recolher impostos, acabou transformando o arraial e a mensagem de seu líder em 
sinônimo de liberdade para o sertanejo, oprimido pelo latifúndio, pelo Estado e por uma 
Igreja distante e ausente (1995, p.243). 

 

Os fundamentos históricos dos movimentos sociais têm como base fatores que geram os 
processos de surgimento. Entre as bases geradoras do MST debruço-me com a  presença da 
teologia da libertação por onde tento explicar o porquê ou a raiz da ideologia religiosa que 
ajudou a construção da corrente ideológica e filosófica  presentes no Movimento.  

A fundamentação religiosa herdada pelo MST, até certo percurso da história do 
Movimento, procurou mobilizar seus integrantes na união de suas diferenças por serem um, no 
amor paternal de Deus. A religião, segundo Boff (1980), na proposta do ecumenismo, constitui-
se um fator mobilizador que acelera, na união das diferentes formas de acreditar o agir da fé, a 
maneira de atuação da mentalidade social. Ela jamais deverá refrear a esperança popular de 
libertação. Por esta proposta todos são convidados a virem de norte a sul, de leste a oeste para 
participarem de uma comunidade onde as características que os destingem não  os excluam, mas 
guiem-nos num imaginário de justiça destinada à libertação, construção e comunhão conjunta. 

Em todo o Brasil iniciaram lutas em busca de melhores condições de vida e da posse da 
terra. Os novos sujeitos sociais - Os Sem Terra – desenvolveram símbolos, pensaram em 
educação, planejaram políticas organizacionais comunitárias e participativas. Sonharam com o 
estabelecimento da justiça social que eles imaginam e persistem em estabelecê-la com as 
ocupações forçando as desapropriações de terra e sua justa divisão sem nunca negar a sua fé, 
mas, ressignificaram o seu entendimento em uma religiosidade altaneira. Os Acampamentos e 
futuros Assentamentos transformaram-se em oficinas de recuperação e humanização, pois a luta 
da comunidade campesina é o instrumento utilizado por eles para atingir tais objetivos. Ela é 
constituída de um teor pedagógico transformador de caráter. 

 
3.  Procedimentos metodológicos 
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A investigação sobre o imaginário simbólico dos Sem Terrinha, teve como centro de 
coleta e observações o Acampamento Chico Mendes810, às margens da BR 408, situado nas terras 
do Engenho São João e da antiga Usina Tiúma, em São Lourenço da Mata/PE. A escolha deste 
Acampamento se deu por dois motivos: primeiro, pela proximidade, pois Chico Mendes está na 
fronteira entre a região metropolitana e a zona da mata norte do Estado e, segundo, por ter, 
servido como campo a um estudo de caso sobre a Educação Infantil desenvolvida pelo MST. 

A proposta de investigação orientou-se pelas abordagens: de enfoque fenomenológico 
que consiste no estudo dos fenômenos da dinâmica cotidiana e conforme Masini ([199-?] apud 
FAZENDA, 2001, p.61) afirma, “na ênfase ao mundo da vida cotidiana” (usos, hábitos), 
expressas pelos integrantes de determinada circunscrição cultural; etnográfica que se ocupa na 
descrição do dia-a-dia dos partícipes que compõem a cultura observada. Como pronuncia Mattos 
(2001), a contribuição da etnografia torna-se possível pela atenção dada à cultura que é 
mediadora dos comportamentos de seus partícipes permitindo que estes atuem na sua 
composição social  e a observação participante, entendida como a interferência direta do 
pesquisador no campo de pesquisa. É acordar, dormir, se alimentar, conhecer durante o dia e a 
noite, viver literalmente com os pesquisados, envolver-se com eles. 

 No processo etnográfico realizei observações811 descrevendo, em registros no diário 
etnográfico, o dia-a-dia dos Sem Terra e suas crianças, sobre a dinâmica do acampamento e seus 
quatro anos e seis meses de história e resistência. Também, fotografei cenas que marcam o 
cotidiano de luta, do gozo da conquista da “terra prometida” e do prazer que sentem em trabalhar 
e viver diretamente do cultivo da terra na expressão de sua fé.  

A amostragem para coleta das informações foi composta por cinco fiéis da referida 
instituição. A escolha destes se deu pelo seguinte critério: serem coordenadores de Núcleo de 
Base. Este critério dá a base de envolvimento com o Movimento possuído pelo militante 
evangélico. 

A coleta dos dados se deu por entrevistas (semi-estruturadas). Segundo Lüdke e André 
(1986) a entrevista representa um dos instrumentos básicos à coleta de informações, além de 
criar o elo de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. As indagações partirão 
de teorias e hipóteses relevantes à pesquisa para que me ofertem novos questionamentos 
buscando nas experiências e na linha de pensamento dos informantes a sua efetiva participação 
na elaboração da investigação em foco, conforme se refere Triviños (1992). 

 
Referências 
AMARAL, Marina et all. “A Igreja Mente, É Corrupta, Cruel E Sem Piedade”, Caros 
Amigos As Grandes Entrevistas, São Paulo, ano IV. Dez. 2000. P. 30-38. Entrevista com 
Leonardo Boff, publicada na edição nº 3, de junho de 1997. 

                                            
810 O Acampamento Chico Mendes passou a ser chamado de Assentamento Chico Mendes III a partir do dia 

14 de outubro de 2008. Dia em que houve a desapropriação das terras e o repasse delas para o INCRA para que este 
órgão fizesse o assentamento das famílias nas terras do antigo Engenho. 

811 As observações foram realizadas de 15 a 19 de setembro de 2008. Dias em que estive hospedado no 
Acampamento convivendo com os Sem Terra. Após esta semana de setembro fui outras vezes ao acampamento 
(dias 14 e 21 de outubro) onde coletei mais alguns dados.  



 1157 

ANGELO, Adilson De. Os meninos e as meninas fizeram um belo balão: Contribuições do 
Pensamento de Paulo Freire para uma Leitura do Mundo da Educação de Infância. Recife: 
Bagaço, 2007. 
BANDINI, Claudirene. Religião e Política: A Participação Política dos Pentecostais nas 
Eleições de 2002. São Carlos, 2003. Dissertação.  
BÍBLIA SAGRADA. Revista e Corrigida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1996. 
BOFF, Leonardo. Teologia do Cativeiro e da Libertação. Petrópolis: Vozes, 1980. 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Difel, 1989. P. 07-16. 
CABRAL, Alexandre Marques. A Teologia da  Libertação: O Cristianismo A Favor Dos 
Excluídos. Faculdade de Teologia Redemptoris Mater – Macaé. [200-?]. Disponível em : 
www.achegaf.net/numero/dois/a@cabral.htm. Acesso em: 26 ago 2008. 
CALDART, Roseli Salete. O MST e a formação dos Sem-Terra: o movimento social como 
princípio educativo. In: GENTILI, Pablo. FRIGOTTO, Gaudêncio. (orgs). A Cidadania 
Negada: Políticas de exclusão na educação e no trabalho. 3. ed. São Paulo: Cortez; Buenos 
Aires, Argentina: CLACSO, 2002. P.125-144. 
CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. São Paulo: Expressão 
Popular, 2004. 
Estatuto Da Convenção Geral Das Assembléias De Deus No Brasil. Rio de Janeiro: a 
Convenção. 2006. Disponível em: www.cgadb.com.br Acesso em: 26 ago 2008. 
ENGUITA, Mariano Fernández. A Face Oculta da Escola: Educação e Trabalho no 
Capitalismo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. P.105-131. 
GARAUDY, Roger. Clefs pour le maxisme. In: SOUZA, João Francisco de. E a Educação: 
¿¿Quê??  A Educação na Sociedade e/ou a Sociedade na Educação.Recife: Bagaço, 2004. 
GONZALEZ, Lourenço. “Assim Diz o Senhor...” Rio de Janeiro: o autor, 1993. P.185-190. 
GUARESCHI, Pedrinho. “Sem Dinheiro Não Há Salvação”: Ancorando o Bem e o Mal Entre 
Neopentecostais. In: GUARESCHI, Pedrinho. JOVCHELOVITCH, Sandra (orgs). Psicologia 
Social: Textos em Representações Sociais. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. p.91-220. 
LÜDKE, Menga, ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: EPU, 1986. 
MASINI, Elci F. Salzano. Enfoque Fenomenológico de Pesquisa em Educação. In: FAZENDA, 
Ivani (org). Metodologia da Pesquisa Educacional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 61-67. 
MCGRATH, Alister E. Teologia: sistemática, histórica e filosófica: Uma Introdução à Teologia 
Cristã. São Paulo: Shedd, 2005. p. 153-162. 
REICH, Wilhelm. Psicologia das massas do fascismo. São Paulo: Martins Fontes, 1972.  
STÉDILE, João Pedro e SÉRGIO, Frei. A luta pela terra no Brasil. In: CALDART, Roseli 
Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. São Paulo: Expressão Popular. 2004. 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1992. 
VERENA, Glass et all. Terra de Todos, Caros Amigos As Grandes Entrevistas, São Paulo, n° 4. 
Mai 2001. P. 20-27. Entrevista com João Pedro Stédile, publicada na edição n°39, de junho de 
2000. 
VILLA, Marco Antônio. Canudos: o povo da terra. In: CAMPOS, Flávio. MIRANDA, Renan 
Garcia. Fora da Ordem: Canudos. In: A Escrita da História, São Paulo: Escala Educacional, 
2005. 
 
 
A Importância das Relações Afetivas e Sociais no Campo Religioso Cristão 



 1158 

 
Rubenilda Maria Rosinha Barbosa812(UFPE) 
 
Introdução 
A religião se caracteriza “por uma crença num ser ou seres sobrenaturais, uma atitude emocional 
em relação a eles e um modo formal ritual de dirigir-se a eles” (Guia Prático de Antropologia da 
Cultrix, 1973, p.224). É essa atitude emocional que, numa análise micro, se observa o lado da 
mística, da subjetividade, da experiência e vivência do sagrado. Envolve, assim, os sentimentos, 
as emoções e motivações, os valores, que, revestidos de simbolismos e significados, mobiliza o 
sujeito motivando-o para, 2007), procuro refletir sobre o envolvimento simbólico a permanência 
ou a mudança da religião, bem como para o desenvolvimento de práticas sociais solidárias.  

No presente trabalho, que é parte de minha pesquisa de doutorado (Barbosa nas religiões cristãs, 
favorecendo ao desenvolvimento de pessoas, agentes sociais, grupos e comunidades. 
Especificamente, tento examinar a relação entre a crença no evangelho cristão - que é baseado 
numa tendência centrífuga (TAROT, 2003), a que valoriza a partilha e a solidariedade - e o 
direcionamento para uma conduta moral e ética.  

Alguns aspectos do debate da religião na contemporaneidade 
1.1 – Globalização e Religião 
No atual cenário religioso no mundo, Berger (2001) menciona que são os movimentos 
conservadores, ortodoxos ou tradicionalistas que estão crescendo, justamente aqueles que 
rejeitaram o aggiornamento à modernidade. Contrariamente, as instituições e os movimentos 
religiosos que tentaram se ajustar ao que consideram modernidade estão em declínio. Comenta 
que essa interação de forças secularizantes e contra-secularizantes é um dos temas mais 
importantes para uma sociologia da religião contemporânea. 

Complementando essa colocação, Berger (2005), supõe que a modernidade conduz ao pluralismo 
religioso e examina as conseqüências que traz para as instituições religiosas, para a consciência 
subjetiva dos indivíduos, assim como para as possibilidades de êxito de projetos 
fundamentalistas ou sectários. 

No que concerne às conseqüências do pluralismo na subjetividade dos indivíduos, Berger 
menciona que a religião perde sua condição de realidade que se dá por aceita na consciência. 
Assim sendo, apesar de historicamente a religião ser parte essencial do que se dava por aceito, o 
pluralismo debilita essa homogeneidade e o indivíduo precisa refletir sobre as propostas cognitivas 
e normativas de sua tradição e, conseqüentemente, precisa escolher. Desse modo, a religião 
moderna se caracteriza por indivíduos que refletem os meios religiosos que se lhes oferecem, 
além de os modificarem, os selecionarem e os escolherem. Assim, unindo as dimensões 
institucional e subjetiva do pluralismo, Berger chega a uma proposição de amplo alcance: “Em 
condições de pluralismo todas as instituições religiosas, tarde ou cedo e queiram ou não, se 
transformam em associações voluntárias” (BERGER, 2005, p. 11). 
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Pelos dados recolhidos na minha pesquisa, considero de suma importância o papel dessas 
associações no desenvolvimento, continuidade e, mesmo, sobrevivência das igrejas. Numa escala 
micro, pude perceber o desenvolvimento de algumas igrejas, católica e evangélica batista, bem 
como da religião espírita kardecista, no bairro de um dos grupos (A), onde se multiplicam grupos 
e associações religiosas que desenvolvem trabalhos na comunidade.  

De maneira similar, a ausência dessa infra-estrutura, através das associações e grupos religiosos, 
pode ser visualizada, também, no outro grupo estudado (grupo B). Assim, apenas dois sujeitos, 
B1 e B9, de todo grupo, desenvolvem, regularmente, práticas solidárias na comunidade, pois, 
têm uma ligação forte com grupos religiosos que as privilegiam e estimulam.  

Acrescentando, Berger (2005, p. 11) afirma que a capacidade de uma instituição religiosa, para 
se adaptar a um ambiente pluralista, estará estreitamente ligada a sua capacidade para adotar a 
forma social de uma associação voluntária, a qual, por certo dependerá, em grande medida, de 
sua história passada. Nessa perspectiva, acredito que, provavelmente, a sobrevivência dessas 
igrejas mais tradicionais, como a católica e o protestantismo histórico, seja, em muito, 
possibilitada pelo leque de atuações que tiver em atividades sociais solidárias na comunidade. 

Por sua vez, Oro e Steil (1997), assinalam que a globalização representa um novo paradigma 
dentro do qual se deve pensar a sociologia e a antropologia da religião. Supõem que, além de 
uma realidade econômica ou política, a globalização apresenta-se como uma perspectiva, um 
horizonte, uma rede de significados dentro da qual se deve interpretar novas e velhas formas de 
relações sociais e religiosas.  

Complementando Prandi (1997) refere que as religiões crescem num mundo desencantado por 
conta da sociedade desse mundo ser problemática, descontínua, heterogênea, fragmentada e 
fragmentária, devido ao progresso não atingir a todos igualmente.  Paralelamente a essa situação, 
comenta Prandi, a religião cresce, também, topicamente como fornecedora de soluções para os 
que conhecem e experimentam o que de melhor é capaz de fornecer a nossa contemporaneidade 
construída na razão, na ciência e na tecnologia. Esse tipo de religião também cresce como serviço. 
Além disso, atualmente, 

a religião, em muitas de suas versões e modalidades, também é uma expressão importante de 
identidade individualizada, de fruição de sentimentos pessoais, de gosto e prazer [...] Religiões são 
fontes de sentido, nos dizem o que é o mundo, como devemos nos colocar nele, aceitando-o, 
rejeitando-o, procurando sua transformação etc. (PRANDI, 1997, p. 65-7). 

Na minha pesquisa, percebi que a religião, nos sujeitos de ambos os grupos, expressava a 
identidade, os sentimentos, as emoções, motivações, bem como propiciava referenciais para as 
suas representações de direitos, de justiça e de solidariedade, como visível na fala, abaixo: 

“A religião é um alimento, né? [...] Se alimentar desse Deus, né?, pra gente ter força, se não a 
gente fica meio perdido, viu! Num agüenta muita porrada não... (A1). 

No que concerne à situação religiosa nos países do Cone-Sul, Mallimaci (1997) comenta que há, 
simultaneamente, um processo de desinstitucionalização religiosa, sobretudo em relação ao 
catolicismo, e de reinstitucionalização em grupos religiosos com fortes conteúdos identitários e 
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emocionais. De maneira similar, no campo religioso brasileiro contemporâneo, Sanchis (1997) 
ressalta o fim da hegemonia católica e a imensa diversidade religiosa, articulada institucional e 
subjetivamente. 

Esse autor revela que no campo religioso brasileiro existem combinações variadas, que são 
provocadas pelo encontro de diferentes matrizes religiosas – Católica, Africana e Indígena. 
Posteriormente, a essas primeiras vêm se juntar outras, como o Espiritismo, a Umbanda e o 
Santo Daime, os quais, por sua vez, são, também, confrontados com surtos de modernidade 
religiosa, sendo o mais significativo a expansão do Pentecostalismo. 

No entender desse autor, esses três momentos da modernidade se articulam e trançam-se entre si 
no contemporâneo campo religioso brasileiro. Alguns sujeitos do grupo B exemplificam essas 
considerações. Assim sendo, seis sujeitos desse grupo já foram católicos; hoje, restam três. 
Desses, apenas o sujeito B1 está satisfeito e integrado com a sua religião. Em relação aos outros 
dois sujeitos desse grupo – B2 e B3 – que são católicos, parece existir um sincretismo religioso 
como exemplificada na conduta do Sujeito B2: 
“De vez em quando eu vou pro Vale do Amanhecer. [...] quando eu chego lá, eu me sinto tão 
bem! Aconteceu de eu estar… Eu estava com um problema de febre, de…a pressão subia e 
descia; e, de vez em quando, eu tinha umas doenças, num sei de quê. Que eu tava boazinha, 
assim e, de repente, me acontecia alguma coisa… dava falta de ar, é… taquicardia… Eu fui até 
socorrida. Aí, depois uma amiga minha me levou lá. Aí, pronto, desapareceu tudo! Aí, fiquei. 
Gostei. Aí, eu fiquei lá. Eu vou sempre lá. [...] Quando eu sinto que tou muito agoniada, assim, 
às vezes, aí eu vou pra lá. Chego lá, melhora tudo. [...] A gente passa pelo médium, né? [...] e a 
gente diz o que tá acontecendo com a gente; também, eles dizem o que é que tá acontecendo; 
aconselha. Aí quando a gente faz uns trabalhos lá, que é tudo de oração, sabe? [...] Aí, pronto! A 
gente já sai outra. [...] Eu sou católica, sabe ? Vou pra minha igreja desde de… de pequenininha, 
que eu fui criada na religião católica. [...] Vou às duas. [...] No Vale do amanhecer já faz uns 4 
anos, desde que aconteceu [...] o negócio comigo. Depois aconteceu um negócio, um problema 
muito sério com o meu cunhado. Gostei! Não deixei de ir mais lá. Pra ajudar na recuperação dele 
e, realmente… resolveu” (B2). 

Esse depoimento mostra tanto o sincretismo religioso, bem como a fragilidade do pertencimento 
religioso católico desse sujeito, que, no caso específico, parece, também, estar ligado à 
inoperância dessa igreja no bairro, como mencionado antes.  

Explicitando esses dados, Parker (1997, p. 118) afirma que “se a secularização foi o movimento 
dominante no campo religioso da modernidade, a sincretização de crenças e suas rearticulações 
em formas diversas, parece ser o modo como a religião se apresenta na pós-modernidade”. 
 
1.2 – Pluralismo Religioso no Brasil  
Fazendo uma retrospectiva da religião no país até os dias atuais, Pierucci (2000) comenta que o 
Brasil foi um país oficialmente católico, por quase quatro séculos. Atualmente, refere que a 
situação do quadro religioso brasileiro é de competição pluralista entre religiosidades as mais 
diversas, energizado por um processo de conversão e reconversão muito complexo e dinâmico, com 
os mais diferentes movimentos de reavivamento das religiões tradicionais. Além disso, ocorre a 
incorporação de novas formas de religiosidade, a criação de novas igrejas e até mesmo de algumas 
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novas religiões, não raro com a passagem do converso por várias possibilidades de adesão religiosa 
(p.283). 
Essa passagem do converso, por várias religiões, ocorreu com alguns sujeitos do grupo B, como 
ilustrado na conduta religiosa do sujeito B7. Este, quando teve início a capacitação em Agente 
de Saúde Mental Comunitário, em 1997, era católico e dizia que freqüentava a missa 
semanalmente. Em algumas reuniões de grupo, ocorridas em 2004, verbalizou que gostava 
muito de freqüentar a Igreja Universal do Reino de Deus, afirmando: “Eu gosto muito de ouvir 
os louvores e os cânticos. Tem dias que eu vou, e volto outra”. Posteriormente, numa das 
últimas reuniões que fizemos em 2006, referiu, espontaneamente, sem ninguém perguntar: “Eu 
sou Batista, graças a Deus!” (B7). 
De forma similar, o sujeito B6 era Adventista do 7º Dia, quando iniciamos a capacitação. Numa 
entrevista realizada em 2002, havia se desligado dessa igreja há alguns anos e não tinha definido 
à qual iria se filiar, como mencionava: “Minha religião é Deus, pois vou numa igreja e noutra”. 
Com essa menção, queria se referir que ia tanto na Igreja Católica como na Evangélica. Dois 
anos após, definiu-se pela Igreja Batista. 
Essa diversidade religiosa no país foi retratada no livro O Atlas da Filiação Religiosa e 
Indicadores Sociais no Brasil (JACOB et al, 2004), que se revela, principalmente, pela redução 
do percentual de católicos e pelo aumento da porcentagem dos evangélicos pentecostais e dos 
sem religião. Apesar de considerarem que o pluralismo religioso é uma das características do 
mundo atual, procuraram identificar em que territórios e em quais condições demográficas, 
sociais e econômicas essas transformações estavam ocorrendo. Observaram, então, que algumas 
áreas se destacavam mais que outras pela expansão dos evangélicos pentecostais e das pessoas 
sem religião, como as Regiões Norte e Centro-Oeste e as periferias metropolitanas.  
O autores vêem, de comum, nesses dois espaços – as frentes pioneiras e as periferias urbanas – 
a existência de populações migrantes, que são desprovidas de condições mínimas para uma vida 
digna, pela carência de moradia, emprego, saneamento básico, escolas, hospitais etc. Desse 
modo, supõem que os “migrantes, desenraizados e fragilizados, convivendo com a pobreza, 
violência, alcoolismo e prostituição, encontrem nas igrejas pentecostais, mais ágeis do que a 
católica, espaço para reconstrução da sua identidade social, cultural e religiosa” (JACOB et al, 
2004, p. 216). 
Corroborando,  Novaes (2004, p. 24-7) expressa sua opinião, juntamente com alguns comentários 
dos redatores sobre esses resultados: “As pessoas buscam mais o sentido da vida e esse é um 
caminho natural para a religiosidade”. Considera a autora que um outro fator que explica o poder 
de atração das Igrejas Evangélicas sobre os setores mais carentes da população é a auto-ajuda e a 
congregação social. “É a chave dos pentecostais”. Para essa autora, os evangélicos falam da vida 
real e de soluções para os problemas cotidianos, enquanto o catolicismo remete a salvação para 
depois da morte. É muito importante, também, o atendimento personalizado. A pregação 
pentecostal individualiza os fiéis: “Você é o escolhido por Deus”. 
 
1.3 – Trânsito Religioso 
Teixeira (1998) menciona que um dos traços que caracterizam o campo religioso 
contemporâneo, nessa transição de milênio, é a “desregulamentação das identidades religiosas 
históricas”. Assim, ocorre um processo de desinstitucionalização religiosa, expressa no 
desligamento de parte dos fiéis tradicionais de sua identidade religiosa particular. Como nesse 
contexto verifica-se uma real dificuldade de transmissão das identidades religiosas de uma 
geração para outra, o autor refere que o perfil religioso que se coaduna bem com a modernidade 
religiosa é aquele do peregrino, que traz consigo as marcas da mobilidade, construída a partir de 
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experiências pessoais. Paralelo a esse refluxo, Teixeira observa, também, uma sensibilidade 
crescente para a pluralidade de visões de mundo e a “bricolagem”. Essas considerações pode ser 
visualizadas no relato do sujeito B4: 
“...Eu fui criada numa Igreja evangélica. Dos quatro anos de idade até os 25, 27 anos, eu fui da 
Igreja Evangélica Presbiteriana. Depois eu casei com uma pessoa Umbandista. Então, eu passei a 
praticar a Umbanda, também; mas aí eu não tinha aquela devoção, aquele amor por essa 
religião… por essa religião, não, por essa seita, que a Umbanda não é religião, é seita. Mas, por 
causa do marido, que tinha aqueles trabalhos, aquelas coisas pra fazer [...] Passei vinte anos [...] 
Dançava, cantava, fazia tudo. Quando me separei do marido fiquei no espiritismo Kardecista [...] 
Fiquei, mais ou menos, uns 8 anos, porque gostava mais. [...] Lá elas ensina, também, a amar o 
próximo como a si mesmo, a fazer caridade; gosto de ver os trabalhos dos Kardecistas [...] Aí, há 
mais ou menos um ano atrás, apareceu uma dor em mim que não tinha remédio que passasse. 
Um dia, eu tava vendo televisão e vi passar uma Igreja falando sobre a cura. [...] Eu fui no 
endereço que eles deram e, quando cheguei lá, o pastor perguntou se eu tinha fé que Jesus me 
curasse. Eu respondi que tinha. Daí, ele disse que ia fazer uma oração e se eu tivesse fé eu seria 
curada. Desde esse dia a minha dor sumiu e eu passei a ser dessa Igreja [Universal do Reino de 
Deus]. [...] Depois me aborreci, porque eles queriam que doasse até as coisas da minha casa. 
Hoje, sou da Internacional da Graça. Vai fazer um ano que estou nessa igreja, no dia 11 do mês 
que vem. [...]Eu gosto muito da minha religião e eu acho que a religião na vida de uma pessoa é 
uma necessidade” (SUJEITO B4). 

Um elemento comum, nesse grupo B, é a freqüência do trânsito religioso. Isso ocorreu em sete 
dos nove sujeitos que o compõem, sendo por eles explicitado como: a) a procura de saídas para 
seus problemas de saúde física e psicológica; b) por conta da flexibilidade que apresentaram no 
pertencimento religioso; c) pela ausência de congregação social da sua igreja. 

Desse modo, o trânsito religioso, que ocorreu na grande maioria dos elementos do grupo B, 
provavelmente, representava uma procura pela auto-ajuda, pela congregação social, aliado a 
pouca representatividade de sua igreja no bairro e ao “frouxo” pertencimento religioso, de 
maneira que, nesse grupo, coexistiam velhas (institucionalizadas) e novas 
(desinstitucionalizadas, autônomas) formas do viver religioso. 
 
Religião e participação social 
Maduro (1983, p. 46) coloca que fazer sociologia das Religiões é vê-las e estudá-las como 
fenômenos sociais, como fenômenos socialmente produzidos, socialmente situados, limitados, 
orientados, estruturados e com uma influência sobre a sociedade em que se encontram. Assim, o 
campo religioso é uma realidade parcialmente produzida pelas relações sociais, uma realidade 
parcialmente autônoma e uma realidade parcialmente produtora de relações sociais. Desse modo, 
acredita o autor que um dos aspectos fundamentais de toda religião é proporcionar uma 
determinada cosmovisão aos seus adeptos, que lhe permita situar-se, orientar-se e atuar, da 
maneira mais satisfatória possível, em seu meio ambiente sócio-cultural. Essas considerações 
aplicam-se aos membros dos dois grupos aqui estudados, como se observa nas narrativas, a 
seguir: 
“Ah! A minha religião é muito importante [...] em tudo na minha vida. É no meu deitar, é no 
meu acordar, é no meu andar, é… é… em tudo. [...]Na minha saúde, na minha doença, eu aceito, 
como é que diz… é… a morte, como… a gente tem que aceitar. Tudo isso é a nossa fé na nossa 
religião, né?” (B1). 
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 “Eu gosto, porque o espiritismo ensina você ser humano. [...]Você ser sensível ao que o outro tá 
passando. [...] Você tem que se colocar no lugar do outro. Aí, você vai sentir o que é que o outro 
tá passando. [...] mas, eu ajo muito, assim… eu ajo muito pelo que eu aprendi, mesmo, na 
religião…” (A8). 

“Eu num falo sobre religião; eu falo sobre Jesus Cristo, porque acho que Ele, pra mim, é tudo. 
Tudo, tudo, tudo Dele é bom. Ele é minha respiração. Ele é tudo. Eu me acordo, num é 
fanatismo, é porque eu sei que eu dependo Dele. Eu sei que eu dependo Dele pra tudo. Já me 
acordo já é com o pensamento Nele, pedindo pra aquele dia seja ótimo, bom, dependendo da 
vontade Dele. E que Ele dirija, realmente, meus passos, meu caminho e tudo pra mim” (A7). 

Aproximando-se mais da minha pesquisa está a de Crepaldi (1998), que investigando a 
influência das práticas religiosas de mulheres, evangélicas e católicas, no comportamento social, 
percebeu como a religião é um importante fator de estruturação da experiência humana. 
Observou que as mulheres empobrecidas buscavam saídas alternativas, para a sua dura 
existência, no espaço religioso, procurando força e inspiração para um agir rumo a uma busca de 
sentido para a vida. Ressaltou, então, comportamentos dessas mulheres que apontavam para o 
crescimento da auto-estima e como todo esse processo levava à aquisição de uma consciência 
mais crítica e a um possível engajamento em compromissos mais amplos. Esses três aspectos 
foram, também, observados em todos os membros do grupo A e em alguns do grupo B.  
No entender dessa autora, a religião seria parte de um sistema de um povo. Enquanto cultura não 
envolve apenas as crenças, mas, também, as condutas. Assim, “As mulheres que participam de 
algum grupo religioso desenvolvem o sentido da força do coletivo, da ação em conjunto, passam a 
acreditar mais na sua capacidade de transformar sua vida individual e de influenciar numa ação 
transformadora mais ampla” (CREPALDI, 1998, p. 99). Ressalto que esses aspectos foram 
também evidenciados nos sujeitos do grupo A e em alguns do grupo B, como pode ser 
observado, a seguir: 
“Então [...] a todo momento onde eu estou… quer dizer, até nesse momento que eu estive doente 
[teve um câncer], agora, eu tentei ajudar pessoas que tava muito mais desesperada do que eu e 
tudo, né?" (A2). 
“.....Aí, eu quero sempre buscar mais força dentro de mim. Peço a Deus. Peço a Jesus. Ai, Jesus 
me dá força pra enfrentar todos os obstáculos da vida, que são muitos e pra eu não… não vacilar, 
entendeu?, em ajudar o próximo" (A8). 

As considerações acima que expressam as relações entre religião e práticas sociais solidárias, 
parecem ratificar o argumento da religiosidade como um fator motivacional que foi importante 
para todos os sujeitos do grupo A e alguns do grupo B.  

Alguns teóricos Paradigmáticos Contemporâneos. 

Dentre os teóricos contemporâneos considero que a elaboração de Geertz permite uma melhor 
compreensão de meus achados de pesquisa. Ele ressalta a interação entre os aspectos subjetivos e 
sociais da religião, à semelhança de Weber. Considerando a religião como sistema cultural, 
Geertz (1989, p. 104), a define:  
(1) como um sistema de símbolos que atua para (2) estabelecer poderosas, penetrantes e 
duradouras disposições e motivações nos homens através da (3) formulação de conceitos de uma 
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ordem de existência geral e (4) vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que (5) as 
disposições e motivações parecem singularmente realistas.  

Assim, os símbolos expressam o clima do mundo e o modelam, induzindo o indivíduo que crê 
a um conjunto de “disposições (tendências, capacidades, propensões, habilidades, hábitos, 
compromissos, inclinações) que emprestam um caráter crônico ao fluxo de sua atividade e à 
qualidade da sua experiência” (GEERTZ, 1989, p. 109). 

No que concerne às atividades religiosas, menciona que elas induzem a duas espécies de 
disposições: ânimo e motivação. Os motivos seriam as inclinações para executar determinados 
tipos de atos ou ter determinados tipos de sentimentos, de modo que quando o indivíduo é 
“estimulado de maneira adequada, tem uma susceptibilidade a certas disposições, disposições que 
às vezes englobamos sob rubricas tais como “reverente”, “solene”, ou “devoto”(GEERTZ, 1989, 
p. 111). 
Essas reflexões de Geertz se aplicam, perfeitamente, à compreensão dos meus achados de 
pesquisa, pois, um dos aspectos centrais, no início dos trabalhos solidários do grupo A, foi à 
vinculação a uma religião e/ou grupos religiosos, que, aqui, denomino religiosidade. Desse 
modo, em todos os sujeitos do grupo A e em alguns do grupo B, observei esse engajamento, bem 
como que o início e/ou a execução das atividades solidárias estava ligado à participação em 
grupos religiosos que as valorizavam, estimulando-as e incentivando-as. 

De maneira que as associações, ONGs e grupos religiosos, forneceram a esses sujeitos um esteio 
para a realização de suas atividades, no aspecto físico e psicológico. Propiciaram tanto os 
espaços de atuação, a infra-estrutura física necessária para o desempenho das atividades 
solidárias, bem como estímulo, incentivo e apoio psicológico aos adeptos, como relatam alguns 
desses sujeitos: 

“A gente recebe muito apoio da Igreja Católica, porque o curso de gestante é tão caro [...] 
quando o padre comprou esta casa [...] a fonte principal era a Pastoral da Criança e as 
Voluntárias de Caridade, tá entendendo?, para desenvolver os trabalhos da Pastoral da Criança e 
das Voluntárias da Caridade no Centro Irmã Ângela” (A1). 

“Foram dois finais de semana…[...] a gente tava fazendo um curso de material reciclado prá 
ensinar ás mães a fazer brinquedos pros filhos, de garrafa de plástico, caixa de papelão…” 
(A4). 

Contudo, esse incentivo psicológico parece vir sendo construído desde a família nuclear nos 
sujeitos do grupo A e alguns do grupo B, vez que a maior parte deles vivia num ambiente no 
qual experienciavam e eram estimulados à realização de práticas sociais solidárias, devido às 
crenças religiosas cristãs. 

O poder experienciar esse momento e espaço de ajuda é vivenciado por algumas como uma 
graça de Deus, como está explícito na fala do sujeito A3: “Eu queria só dizer que eu acredito 
em tudo que eu faço. E tudo que eu faço e fiz anteriormente, com as graças de Deus, eu também 
me apaixonei” 
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Reforçando essa compreensão, Geertz (1989) coloca que a religião nunca é, apenas, metafísica, 
pois em todos os povos as formas, os veículos e os objetos de culto são rodeados por uma aura 
de profunda seriedade moral. Em todo lugar, o sagrado contém, em si, um sentido de obrigação 
intrínseca. Desse modo, “formulado como ‘Mana’, como Brahma ou como Santíssima Trindade, 
aquilo que é colocado à parte, como além do mundano, é considerado inevitavelmente, como 
tendo implicações de grande alcance para orientação da conduta humana” (p. 143). 

Na concepção de Geertz (1989, p. 149), por mais que o papel da religião possa diferir em épocas 
diversas para diferentes indivíduos e em diferentes culturas, ela, “fundindo o ethos e a visão do 
mundo, dá ao conjunto de valores sociais uma aparência de objetividade, o que é necessário para 
serem coercitivos”.  

Posteriormente, Geertz (2001) faz uma reflexão sobre o papel da religião na contemporaneidade, 
falando do livro que William James escreveu, em 1902, onde ele considerava a religião como “O 
beliscão individual do destino”. Menciona então as duas teses que procuram explicar a 
proeminência das identidades religiosas na contemporaneidade e coloca que apesar da validade 
dessas e outras idéias, para se apreender o que está acontecendo com a vida espiritual, no final do 
século, é necessário voltar à preocupação de James. Assim, 

a “experiência”, atirada porta afora como um “estado de fé” radicalmente subjetivo e 
individualizado, volta pela janela, como sensibilidade comunal de um ator social que se afirma em 
termos religiosos. [...] Comunal, mas pessoal. A religião sem interioridade, sem uma sensação 
“banhada em sentimento” de que a crença importa, e importa tremendamente, de que a fé sustenta, 
cura, consola, corrige as injustiças, melhora a sorte, garante recompensas, explica, impõe 
obrigações, abençoa, esclarece, reconcilia, regenera, redime ou salva, mal chega a ser digna 
desse nome (GEERTZ, 2001, p. 159). 
Posto isso, Geertz coloca que não são plausíveis as análises da expressão puramente políticas ou 
político-econômicas, bem como que a religião é uma máscara e uma mistificação, um 
encobrimento ideológico de ambições, perfeitamente seculares e mais ou menos, egoístas. 
Refere, então, Geertz (2001, p. 164) que o “sentido”, a “identidade”, “o poder”, e a “experiência” 
estão inextricavelmente emaranhados, implicando-se mutuamente, e é tão impossível fundamentar 
ou reduzir a “religião” a esta última, a “experiência”, quanto a qualquer dos demais. Não é na 
solidão que se constrói a fé.  

A imbricação entre esses quatro aspectos pode ser visualizada em algumas das narrativas dos 
sujeitos, ao referirem como se sentiam realizando os trabalhos solidários na comunidade: 

“Eu sentia um contentamento tão grande! Era como se Jesus estivesse colocando sua gratidão 
para comigo” (A3). 
“A importância é que, pra mim, tem coisas que vale mais do que dinheiro, né? [...] Você deve 
trabalhar também pra Deus”. (A4). 

 “A religião ajuda muito, né? Se você, quando tem uma religião, você tem um alvo, né? Você 
tem alvo, você tem Deus; você tem tudo de bom; você tem respeito, né? E quando a pessoa não 
tem religião, num tem nada, vive, assim, avulso...” (B6).  
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Nessas narrativas, se percebe, por um lado, a importância da experiência na assimilação dos 
valores religiosos, que estão veiculados às crenças, dando sentido à vida e uma identidade cristã 
aos sujeitos. Por outro, fornece uma orientação para uma conduta solidária, possibilitando a 
oportunidade de agradar a Jesus. Aliado a isso está o empoderamento desse fiel, 
concomitantemente com a elevação da sua auto-estima, que é, geralmente, expresso pelo bem 
estar que esse comportamento representa para ele. 

Suponho que Geertz seja o autor mais adequado para explorar as relações entre as dimensões 
sociológicas e psicológicas do fenômeno religioso, que investigo no presente trabalho, de forma 
que ele proporciona uma via de mão dupla. De um lado, ele permite a compreensão do impacto 
que o fenômeno religioso exerce na coletividade, mediante os dois elementos da religião: o ethos 
e a visão de mundo de um povo. Por outro, ressalta as reações que provoca em cada indivíduo, 
proporcionando um sentido para a sua vida, uma identidade religiosa, uma experiência de união 
com o transcendente, que, por sua vez, transforma a sua vida, dando mais poder para lidar com 
as situações do cotidiano. 

Um segundo teórico, da Antropologia da Religião, que pode dar uma contribuição no que 
concerne às relações entre os aspectos afetivos e motivacionais nas práticas sociais solidárias dos 
grupos aqui estudados, é a autora Hervieu-Léger. Camurça (2003), faz um resumo de suas idéias, 
mencionando que ela vem se dedicando à pesquisa e à reflexão da religião, na modernidade, em 
meio às suas transformações. Coloca como a autora define a religião (p. 251): 

um dispositivo ideológico, prático e simbólico, pelo qual é constituída, estabelecida, 
desenvolvida e controlada a consciência (individual e coletiva) de pertença a uma linha de crença 
particular [...] toda religião implica uma mobilização específica da memória coletiva (HERVIEU-
LÈGER, 1993, p.119; 1996, p. 9, apud ). 

Conforme Camurça, o recurso à memória que ative uma “linha crente”, ligando um passado 
mítico ao presente, é central. Nessa definição fica evidente o controle ideológico que as religiões 
têm dos seus adeptos e, conseqüentemente, podem fornecer orientação para suas condutas. 

Nessa perspectiva, Hervieu-Léger (2000) considera que a sociologia da transmissão religiosa 
deve se orientar em direção ao estudo da construção das identidades sócio-religiosas, de modo 
que ela seja feita a partir da experiência dos sujeitos religiosos. Propõe, então, um marco teórico, 
objetivando identificar as diferentes vias de reestruturação da identidade religiosa, começando 
pela reconfiguração e combinação das diferentes dimensões – comunitária, cultural, ética e 
emocional – da “linhagem religiosa” (p. 39). 

Coloca que esse processo, simultaneamente, objetivo e subjetivo, de construção do grupo 
religioso (e do indivíduo membro desse grupo), como parte aderente a uma linhagem religiosa, 
realiza-se segundo quatro lógicas principais: (1) Uma lógica comunitária, que concerne à 
delimitação social do grupo e à definição formal das adesões; (2) uma lógica emocional, que 
implica o sentimento coletivo de pertença (o sentimento de fazer parte de um nós); (3) uma 
lógica ética, que introduz a definição dos valores compartilhados no interior do grupo, que serão 
transformados em normas de comportamento; (4) uma lógica cultural, que reúne saberes que 
constituem a memória comum (que é tanto histórica como legendária) do grupo (HERVIEU-
LÈGER, 2000, p. 44). 
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Nesse sentido, Hervieu-Lèger (2000, p. 45) assinala que a instituição do religioso pode ser 
definida, como o dispositivo social que assegura a integração dessas quatro lógicas no interior de 
uma tradição religiosa, constituindo, assim, uma autoridade. O processo de transmissão, que é a 
própria dinâmica de toda a religião, é inseparável do processo de definição da memória 
autorizada do grupo. É nesse ponto que se estabelece a ligação entre a questão da transmissão e o 
exercício do poder religioso. 

A identidade religiosa (individual ou coletiva), conforme essa autora, se constrói na articulação 
dessas quatro lógicas, que funcionam em tensão equivalente, duas a duas, definindo os dois eixos 
que estruturam o espaço religioso particular, em cujo interior operam os processos de 
identificação. No primeiro eixo, o comunitário-ético, coloca-se, de um lado, a tensão entre um 
pólo comunitário, correspondente aos componentes identificadores, locais, particulares de um 
mesmo grupo religioso, onde é marcada sua singularidade em relação aos demais. De outro lado, 
está o pólo ético, onde se afirma a emissão universal da mensagem que o grupo é portador. Esse 
é, também, o lugar da valorização da consciência individual do sujeito-crente. No segundo eixo, 
emocional-cultural, a tensão ocorre, por um lado, entre a dimensão emocional, que corresponde à 
experiência imediata, sensível e afetiva do crer e, por outro lado, a dimensão cultural que permite 
a essa experiência instantânea ancorar-se na continuidade legitimadora de uma memória 
autorizada, de uma tradição. Uma das funções da instituição é assegurar a regulação dessas 
tensões (HERVIEU-LÈGER, 2000, p.46). 

Nos grupos aqui estudados, especialmente no grupo A, provavelmente a construção das 
identidades sócio-religiosas foi feita a partir da experiência desses sujeitos com seus grupos 
religiosos, onde pode se observar a combinação dessas quatro lógicas relacionadas acima, como 
mostra o exemplo abaixo. 

“Eu sou voluntária de caridade. [...] É um grupo de mulheres, que muitas delas trabalham aqui e 
em outros lugares, né? E que prestam um serviço às pessoas mais carentes. Ela tem uma 
ideologia de Vicente de Paula. [...] Esse grupo, eu pertenço há mais de quinze anos, esse é antes 
do Centro. [...] É da Igreja Católica, que tem como fundador Vicente de Paula, né? Vicente de 
Paula, não se sei você já teve a oportunidade de ver, é considerado o patrono de todas as obras de 
caridade. Essa associação é reconhecida, internacionalmente. É chamada AIC – Associação 
Internacional da Caridade. Já viu falar nisso? [..] a gente se reúne no segundo sábado de cada 
mês. [...] É um grupo de 25 mulheres. [...] Às vezes se renova, também, vão chegando outras 
pessoas. E o que acontece é que, às vezes… é porque, às vezes, as pessoas trabalham lá e 
trabalham em outro canto, tá entendendo como é ? Porque o povo trabalha como voluntário, mas 
meu voluntariado que eu presto, minha hora de serviço, está aqui [no Centro Comunitário Irmã 
Ângela]. Antigamente não era; quando não tinha isso aqui, a gente ia prá comunidade. Agora, 
nós tamos preparando uma entrevista prá comunidade, porque, de qualquer forma, é um estatuto. 
Como visitar uma família, né? É preparar um convite prá família, prá saber, assim, o perfil 
daquela família. Principalmente, as famílias que recebem sopa, aqui. [...]” (A1). 
Nesse exemplo, observo que existe uma lógica comunitária, pois, o sujeito A1 é engajado num 
grupo religioso, delimitado socialmente, onde, geralmente, desenvolve funções específicas. A 
lógica emocional evidencia-se no contentamento, reconhecimento e orgulho de fazer parte de um 
coletivo, que possibilita a execução de atividades solidárias, em conjunto, na comunidade. A 
lógica ética, por sua vez, aparece na medida em que todos os integrantes do grupo, as vinte e 
cinco mulheres citadas, compartilhavam os valores da solidariedade, da partilha, que serve como 
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orientação para sua conduta moral. A lógica cultural revela-se na medida em que todos os 
integrantes têm conhecimento da memória e/ou participaram da formação do grupo, de modo 
que, provavelmente, a identidade religiosa desses sujeitos foi construída na articulação dessas 
quatro lógicas sugeridas por Hervieu-Lèger. 
Aplicando esse raciocínio ao estudo aqui em pauta, as diferenças entre os grupos podem ser 
produzidas, também, pela pouca consistência desses eixos. Desse modo, no que concerne ao eixo 
comunitário-ético, no grupo A, existe, de um lado, um pólo comunitário, que é representado pelos 
grupos, associações e/ou ONGs religiosas, aos quais os sujeitos do grupo A são engajados e que 
marcam sua identidade. Por outro lado, no pólo ético, vem a mensagem cristã de orientação 
centrífuga, de uma Teologia Solidária, de partilha e solidariedade, que é veiculada pelos grupos e 
associações religiosas, pertencentes às Igrejas Católicas e Evangélicas Batistas, bem como ao 
Espiritismo Kardecista. 

No grupo B, esse pólo comunitário, afora algumas exceções, parece não ser forte o suficiente 
para demarcar uma identidade, um pertencimento, provocando o trânsito religioso referido 
anteriormente. No pólo ético, a maior parte desse grupo recebe mensagens veiculadas pelas 
igrejas evangélicas pentecostais e/ou neopentecostais, de orientação centrípeta, enfocando mais o 
indivíduo e menos a comunidade, que pode se basear tanto numa Teologia Tradicional, como 
numa Teologia da Prosperidade.  

Em relação ao segundo eixo, emocional-cultural, todos os integrantes do grupo A vivenciam, nos 
grupos e associações aos quais estão engajados, o pertencimento a uma igreja, bem como um 
envolvimento emocional com os trabalhos que realizam. Geralmente, não só conhecem a 
formação desses grupos, como tiveram uma participação efetiva na construção da sua história. O 
mesmo não ocorre com a maioria do grupo B, onde, apesar de todos terem religião e registrarem 
sua fé, apenas três são vinculados a grupos existentes em suas igrejas. Por outro lado, a dimensão 
cultural ligada a uma memória autorizada, não parece ser ressaltada por esse grupo, exceto nos 
sujeitos B1 e B9. Diferentemente, o interesse pela tradição, por essa memória coletiva, pode ser 
visto no grupo A, como explicitado na fala do Sujeito A3: 

“O que eu mais gosto da minha religião? Olhe! Eu gosto é de tudo. Agora mesmo, eu tou 
fazendo um curso, que é a história da Igreja Católica. Me fascina! [...]… e as encíclicas do Papa 
nos disse que a nossa religião é belíssima. [...] E, então, a gente sabe que na Igreja Católica a 
revelação é muita, desde Santo Agostinho até hoje Chiara Lubich” (A3) 
Um relato semelhante a esse é visto, apenas, em dois sujeitos do grupo B: B1 e B9. 
Provavelmente, a maior parte dos membros desse grupo B se encaixam no processo que a autora 
chama de desregulação do religioso, que é a subjetividade do fiel, aliada a uma dissociação dos 
elementos que compõem uma identidade religiosa clássica. Esse fenômeno é resultante da 
abertura à afirmação, individual e comunitária, da autonomia dos indivíduos crentes, 
possibilitando-os tomarem a iniciativa na questão da autoridade heterônoma da tradição, 
reconhecida institucionalmente, que, por sua vez, é proporcionada pela modernidade religiosa 
(HERVIEU-LÈGER, 2000, p. 47). 

Considero que a elaboração teórica dessa autora, ao privilegiar a construção das identidades 
sócio-religiosas, a partir da experiência dos sujeitos religiosos, permite tanto uma compreensão 
de meus achados de pesquisa, bem como refere à “transmissão fragmentada da modernidade 
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religiosa”, que podem ser evidenciadas no pluralismo e no trânsito religioso, existentes na 
contemporaneidade. 

Algumas reflexões pontuais  

Como visto, anteriormente, apesar da religião funcionar para ambos os grupos como fonte de 
sentido e de poder, ela impulsionou como uma força motriz nos comportamentos solidários, 
principalmente os sujeitos do grupo A e apenas em alguns do grupo B.. A diferença entre os 
grupos deveu-se, principalmente, à valorização para o desenvolvimento de práticas sociais 
solidárias. Suponho que essa sensibilidade solidária foi propiciada, também, pela sociabilidade 
que perpassava os grupos aos quais esses sujeitos eram engajados. Acredito que ela foi sendo 
construída e/ou reforçada, incentivada, estimulada, mediante a assimilação de valores éticos e 
morais, idéias, práticas, através das interações desenvolvidas na convivência com seus grupos, 
podendo resultar na formação de uma subjetividade que valoriza práticas sociais solidárias.  

O conceito de sociabilidade foi introduzido por Simmel (2006), no início do século passado 
quando menciona que a sociabilidade seria a forma autônoma, ou lúdica, de sociação, uma vez que a  
“sociedade” propriamente dita é estar com o outro, para um outro, contra um outro que, através 
do veículo dos impulsos ou dos propósitos, forma e desenvolve os conteúdos e os interesses 
materiais ou individuais. As formas nas quais resulta esse processo ganham vida própria. São 
liberadas de todos os laços com os conteúdos; existem por si mesmas e pelo fascínio que 
difundem pela própria liberação destes laços. (SIMMEL, 2006, p. 62). 

Aceitando, como Simmel refere, que a livre interação e equivalência de elementos são os traços 
fundamentais da sociabilidade, acredito que os grupos e associações religiosas, aos quais os 
sujeitos de ambos os grupos eram vinculados, tiveram um papel fundamental na construção de 
seus ideais solidários. Desse modo, suponho que foi num registro da sociabilidade primária, num 
contexto de partilha e comunhão, que todos os sujeitos do grupo A e alguns do grupo B, 
organizaram e operacionalizaram suas ações, como parece ficar evidente no pertencimento e 
afetos contidos nos seus relatos, a seguir: 

“A gente aqui divide as tarefas[...]todo mundo tá engajado… Tem uma partilha dos trabalhos” 
(A1). 

“Eu acho que ninguém tem condições de fazer nenhum trabalho, e principalmente, bom, se num 
tem grupo". (A2).  

“Nas nossas reuniões nós, nos ajudamos, nos apoiamos. A gente se anima umas às outras. 
Quando uma tá querendo cair, o grupo vai e ajuda” (A3). 

 “Esse círculo bíblico era debaixo de um pé de manga, que existia na minha casa...[...]Da 
Associação dos Moradores passou pra o Círculo Bíblico. Aí, através do Círculo Bíblico, a gente 
fez a Pastoral” (A4). 

Nessa última citação, do sujeito A4, fica evidente como todos os trabalhos que atualmente realiza 
tiveram uma nascente, que foi o grupo do “Círculo Bíblico”, o que vem reforçar a idéia da força 
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motriz dos grupos e associações religiosas. Vejo, também, nesse ciclo, acima citado, a 
importância da sociabilidade desses grupos, onde foram repassados valores e crenças para a 
mobilização e execução de propostas, que serviram na construção de uma sensibilidade solidária 
dos seus membros. De forma semelhante, os demais sujeitos desse grupo, em geral desenvolvem 
trabalhos com o apoio de grupos. A importância de um grupo para a realização de trabalhos 
comunitários vem refletida, também, na fala dos sujeitos do grupo B. 

Considerações finais 
Procurei refletir como – mediante inter-relações afetivas e sociais sucessivas, que vão ocorrendo 
ao longo da história de vida dos sujeitos dos grupos aqui examinados - foram sendo transmitidos, 
assimilados e subjetivados normas, princípios e valores morais e éticos. 

Observei a influência da sociabilidade, que permeava os grupos e associações às quais esses 
sujeitos do grupo A eram vinculados, no estímulo e execução dos trabalhos solidários na 
comunidade. Percebi essa influência em todos os componentes do grupo A e numa parcela - ¼ - 
do grupo B – naqueles que eram engajados a grupos, nos quais o amor e a partilha eram os 
valores centrais. Na outra parcela do grupo B, o espaço de uma intersubjetividade que valoriza e 
estimula a partilha foi praticamente inexistente, podendo ser uma das possíveis explicações para 
as diferenças apresentadas entre eles. Isso, provavelmente, porque atrelada a essa sociabilidade 
parece estar a criação de uma subjetividade que valoriza práticas sociais solidárias.  

Utilizando a terminologia de Bourdieu (1996, 2000) diria que a convivência numa sociabilidade 
construída na solidariedade e no compromisso com o outro, possivelmente, permitiu a 
interiorização desses valores, passando a se constituir no habitus.  O exercício dessas 
atividades, por sua vez, produziu para esses sujeitos um capital e poder simbólico , que 
motiva, nutre e mantêm a continuidade dessas práticas sociais 

Finalizo sugerindo a importância da sociabilidade em grupos religiosos, que são adeptos da 
tendência cristã centrípeta, na assimilação, valorização e motivação para o exercício de práticas 
sociais solidárias. 

Referências bibliográficas 
BARBOSA, Rubenilda Maria Rosinha. A dádiva e a vivência religiosa: implicações da 
religiosidade no desenvolvimento de práticas sociais solidárias na comunidade. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas. Universidade Federal de Pernambuco. Antropologia. Recife, 2007. 
BERGER, Peter. A Dessecularização do Mundo: uma visão global. In: Religião e Sociedade. v. 
1.Rio de Janeiro: Iser, 2001. 
______. Conferência Pluralismo Global y Religión. In: Estúdios Públicos, 98.  Santiago do 
Chile, otoño, 2005.  
CAMURÇA, Marcelo. A sociologia da Religião de Danièle Hervieu-Léger: entre a memória e a 
emoção. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia da Religião..Rio de Janeiro: Vozes, 2003b.  
CREPALDI, Maria. Agora Minha Fé Criou Vida. São Paulo: Musa, 1998. 
______. Guia Prático de Antropologia. Rio de Janeiro: Cultrix, 1973.  
GEERTZ, Clifford. A Interpretação da Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
______. Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 



 1171 

GIUMBELLI. Clifford Geertz: A Religião e a Cultura. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). 
Sociologia da Religião. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.  
GODBOUT, J. T e CAILLÉ, Alain. O Espírito da Dádiva. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1999. 
HERVIEU-LÉGER, Danièle. A transmissão religiosa na modernidade: elementos para 
construção de um objeto de pesquisa. Revista Estudos de Religião. n º 18, 2000. p. 39-54 
JACOB, C. R. et al. O Atlas da Filiação Religiosa e Indicadores Sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2003. 
MADURO, Otto. Religião e Luta de Classes. 2º ed. Petrópolis: Vozes, 1983. 
MALLIMACI. A Situação Religiosa na Argentina Urbana do Fim do Milênio. In: ORO, A. P. e 
STEIL, C. A. Globalização e Religião. Petrópolis, RJ: Vozes; Porto Alegre, RS: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1997. p.73 -92 
NOVAES, Regina. A fé que move. Centro Apologético Cristão de Pesquisas – CACPP, 2004. 
Disponível em: www.cacp.org.br/. Acesso em: 03/03/2004. 
ORO, A. P. e STEIL, C. A. Globalização e Religião. Petrópolis, RJ: Vozes; Porto Alegre, RS: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997. 
PARKER, Cristián. Globalização e Religião: o caso chileno. In: ORO, A. P. e STEIL, C. A. 
Globalização e Religião. Petrópolis, RJ: Vozes; Porto Alegre, RS: Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 1997. p. 117-146 
PIERUCCI. Secularização e Declínio do Catolicismo. In: SOUZA, B. M. de e MARTINO, Luis 
Mauro Sá (Orgs.). Sociologia da Religião e Mudança Social: Católicos, Protestantes e Novos 
Movimentos Religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus, 2004. 
PRANDI, Reginaldo. A Religião do Planeta Global. In: ORO, A. P. e STEIL, C. A. Globalização 
e Religião. Petrópolis, RJ: Vozes; Porto Alegre, RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
1997. p. 63-70. 
SANCHIS, P. O Campo Religioso Brasileiro Contemporâneo. In: ORO, A. P. e STEIL, C. A.  
Globalização e Religião. Petrópolis, RJ: Vozes; Porto Alegre, RS: Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul,1997. p. 103-116. 
SIMMEL, Georg. Questões Fundamentais da Sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de 
Janeiro:Jorge Zahar Edições, 2006. 
TAROT, Camile. Pistas para um história do nascimento da Graça. In A Dádiva entre os 
Modernos. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 
TEIXEIRA, Faustino. O Sagrado em Novos Itinerários. Vida Pastoral, v. 41, n. 212. São Paulo, 
2000. p. 17-22. 
______. Sociologia da Religião. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 
 
  
O Sagrado e a Dádiva, uma Leitura! 

Lindolfo Euqueres Ferreira Neto (UFPB) 
Simone Maldonado (UFPB) 

  
Marcel Mauss e a Dádiva nas Sociedades Arcaicas 
Quem é Marcel Mauss? Um positivista, mas para Caillé é preciso ir além, Mauss é um humanista 
moderado (2000, p. 34). Hoje seu trabalho desponta como referência para os novos paradigmas 
das ciências humanas. A expansão de seu pensamento deve-se em grande parte ao movimento 
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que cunha o seu próprio nome, MAUSS813 (Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais), 
cuja divulgação deve-se inicialmente e permanentemente à publicação da Revue du Mauss que 
conta inclusive com uma versão on-line do Jornal do Mauss Iberolatinoamericano. Oxalá, a 
biografia apresentada a seguir pelo professor Fernandes (2008) propicie a todos conhecer melhor 
este pesquisador e mestre. Contudo, uma vigorosa percepção dos traços de sua personalidade 
encontra-se refletida no artigo de Founier: “Marcel Mauss ou a dádiva de si” (1992), do qual 
pode-se vislumbrar o itinerário ético de seu trabalho científico e o compromisso não menos 
importante de sua militância política na construção do socialismo associativista francês. Uma 
outra característica está na sensibilidade do autor em valorizar os pesquisadores com quem 
manteve colaboração e muitos dos quais se tornaram seus amigos. Durante o hostil contexto das 
duas guerras mundiais, esses autores intensificaram suas pesquisas e produção acadêmica sobre a 
complexa dinâmica das sociedades arcaicas, tendo como objetivo compreender os estágios 
arquetípicos do direito e da economia moderna, permitindo assim, estabelecer um horizonte 
crítico atual da qualidade utilitarista do desenvolvimento social.  

Estes pressupostos serviram de base para o surgimento de uma nova disciplina empírica 
da antropologia, tendo Marcel Mauss como seu precursor: 
 
Marcel Mauss (1872 - 1950). Sociólogo e antropólogo francês nascido em Épinal, França, cuja 
obra foi marcante na sociologia e na antropologia social contemporânea, considerado como o pai 
da antropologia francesa. Sobrinho de Émile Durkheim, nascido quatorze anos mais tarde, na 
mesma cidade, estudou com o tio e foi seu assistente, tornou-se professor de História das 
Religiões Primitivas (1902) na École Pratique des Hautes Études, em Paris. Fundou o Instituto 
de Etnologia da Universidade de Paris (1925) e também lecionou no Collège de France (1931-
1939). Sucedeu o tio como editor da revista L'Année Sociologique (1898-1913). 
 

Segundo Fournier (1992), o erudito Mauss é discípulo de Durkheim, aprimorando-o na 
compreensão do fato social enquanto totalidade. Para Mauss (2003 [1924]), o sentido de 
totalidade acontece nas instituições religiosas, jurídicas e morais como manifestação de um todo 
e, ao mesmo tempo, definindo os aspectos políticos e econômicos das sociedades arcaicas.  

  Mauss empenha-se e reestrutura os espaços de divulgação dos estudos da sociologia das 
religiões, dedicando-se a publicar os trabalhos dos amigos que caíram durante a guerra, assim 
como os escritos de Durkheim. Desperta em seus alunos profunda admiração e seu trabalho 
intelectual consiste na capacidade de síntese da pesquisa etnográfica do início do século passado, 
sem a qual, sozinho não teria escrito um de seus principais e mais conhecido trabalho: “Ensaio 
sobre a Dádiva – Forma e Razão da Troca nas Sociedades Arcaicas”, publicado em 1924. Neste 
estudo, descobrem-se as formas antigas de contrato entre os povos das ilhas da Polinésia, 
Melanésia e tribos do Noroeste americano.   

O que é a dádiva? É uma feliz tentativa de aproximação da complexidade do fenômeno 
social total desde sua origem. Termos como troca, empréstimo, negócio, contrato, reciprocidade, 
solidariedade, são expressões análogas ao paradigma da dádiva, utilizadas por vários autores 
modernos e pós-modernos, em busca de sua tradução e compreensão, sobretudo, porque de modo 
paradoxal a obra de Mauss explicita as relações sociais, tecidas sob a forma de presentes, 

                                            
813 Associação MAUSS (Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais), fundada na França em 1981, com 

o objetivo de se constituir numa frente antiutilitarista contra o pensamento hegemônico que coloca o interesse 
mercantil e instrumental como razão e fim da prática humana 
 (http://www.jornaldomauss.org/site/index.php?central=conteudo&id=85&perfil=1&idEdicao=13). 



 1173 

supostamente gratuitos os quais não se pode negar receber, mas que se sente igualmente 
obrigado a retribuir.  

Trata-se do direito contratual e das prestações econômicas das sociedades arcaicas, 
chamadas por Mauss o “sistema das prestações totais” (Id. Ibid., p.191).  Este sistema demonstra, 
através do contínuo intercâmbio entre os autóctones daquelas ilhas e regiões, durante as diversas 
estações do ano, o desenvolvimento de uma economia a qual desconhecia o caráter individual da 
troca; ou melhor, são verdadeiras instituições coletivas que contratam entre si: famílias, clãs e 
tribos que se comunicam, presenteiam, rivalizam e se opõem. 

Pode-se afirmar que uma radicalização da dádiva recebe o nome de potlatch (Ibid, p. 191-
195). Segundo as tribos Tlingit e os Haïda que vivem no Alaska, noroeste americano, o seu 
significado quer dizer essencialmente “nutrir”, “consumir”.  

De que modo compreender a categoria do potlatch como regra social da convivência 
entre as tribos? O rodízio de oferendas e presentes, por vezes, levado ao extremo em 
generosidade, tem caráter de rivalidade, desafiando as demais tribos a realizarem o mesmo ao 
derrocarem publicamente, queimando e trocando o montante de seus bens, riquezas e 
propriedades. O real significado simbólico desses fatos imprime ao que dá e ao que retribui, no 
mesmo nível, a conquista, a permanência ou a perda de seu  mana, ou seja, a autoridade, 
representada pela honra e prestígio, espelho de sua riqueza e fortalecimento.  

Segundo Mauss: 
 

[...] o que eles trocam não são exclusivamente bens e riquezas, bens 
móveis e imóveis, coisas úteis economicamente. São, antes de tudo, 
amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, 
danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e 
nos quais a circulação de riquezas não é senão um dos termos de um 
contrato bem mais geral e bem mais permanente.  (2003 [1924], p.191) 

 
De acordo com Lanna (2008), o fio condutor da dádiva consiste na formação de 

alianças que caracterizam a troca. Não obstante, segundo Cardoso e Tavares (2006) a dádiva 
apresenta-se como uma substituição da guerra e da violência criando condições para relações 
de paz.  

Baseando-se na teoria geral da obrigação (MAUSS, 2003 [1924]), o princípio da 
dádiva constitui um tríplice movimento entre a obrigação de dar, receber e retribuir em que 
estão fundamentadas as regras de convivência e de sociabilidade destes povos.   

No entanto, um dos fatores primordiais para compreensão da natureza da dádiva e da 
regra social da obrigação está presente no elemento mítico, encontrado por Mauss no caderno 
de anotações de seu saudoso amigo Hertz e que são provenientes de um informante maori de 
outro pesquisador, R. Elsdon Best, em seu trabalho de campo com as tribos da Nova Zelândia 
(Ibid., p. 197): 

 
Vou lhes falar do hau... O hau não é o vento que sopra. De modo 
nenhum. Suponha que você possua um artigo determinado (taonga) e 
que me dê esse artigo; você me dá sem preço fixado. Não fazemos 
negociações a esse respeito. Ora, dou esse artigo a uma terceira pessoa 
que, depois de transcorrido um certo tempo, decide retribuir alguma 
coisa em pagamento (utu), ela me dá de presente alguma coisa (taonga). 
Ora, esse taonga que ela me dá é o espírito (hau) do taonga que recebi 
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de você e que dei a ela. Os taonga que recebi pelos taonga (vindos de 
você), é preciso que eu os devolva. Não seria justo (tika) de minha parte 
guardar esses taonga para mim, fossem eles desejáveis (rawe) ou 
desagradáveis (kino). Devo dá-los de volta, pois são um hau dos taonga, 
o hau da floresta. Kali ena. [...] 

 
A teoria do hau, ou melhor, o espírito das coisas, apresentada por Mauss, custou-lhe 

sérias críticas de seus contemporâneos, por suposto reducionismo de sua análise sociológica. 
Porém, a novidade de um princípio espiritual que regula o social pela crença de que há um 
vínculo espiritual entre as coisas que possuem uma alma e buscam voltar ao lugar de origem pela 
transmissão e circulação de bens, a fim de devolver ou restituir no mesmo nível o que lhe foi 
tirado; constitui uma das principais chaves de interpretação da pesquisa etnográfica a respeito da 
troca e da obrigação, segundo a abordagem que se quer fazer nesse trabalho.   

 
Para Founier, o biografo de Mauss (apud MAUNIER, 1992), o estudo da teoria do hau: 
 

Permite a Mauss ao mesmo tempo tocar o “concreto”, pôr em evidência 
o mecanismo central de solidariedade que é a reciprocidade, criticar o 
utilitarismo das teorias econômicas e extrair um princípio heurístico que 
consiste em estudar os fatos como “fatos sociais totais”. É para ele uma 
maneira de “tocar uma das rochas humanas sobre as quais se assentam 
nossas sociedades”. O “mérito” de Mauss é, como sublinha Renê 
Maunier (1927) na resenha que fará do “Ensaio sobre a dádiva” para a 
Année Sociologique, demonstrar duas coisas: 1) “a vida dos ‘primitivos’ 
é mais complexa, mais ativa, mais dinâmica que acreditamos: é preciso 
não representá-la como ‘estática’; 2) “a vida econômica está 
profundamente ligada à moralidade e à religiosidade. Tudo está em 
tudo”. 

 
Segundo Possebon (2008) a idéia do Maravilhoso presente nas sociedades ditas 

“primitivas” caracteriza-se pela sacralidade do homem religioso como: 
 

Aquele que vive de maneira plena a experiência do sagrado, ou seja, 
estando predisposto para tal, ele percebe as manifestações na natureza, 
que se lhe apresentam como diferentes, terríveis, assustadoras e 
superiores á experiência do quotidiano. [...] O mundo, então, é 
fundamentado no sagrado e todas as coisas podem ser explicadas por 
meio do elemento transcendental.   

 
  Numa análise acerca do sagrado, percebe-se o quanto este transcende a dimensão do 

social submetendo-o às forças da natureza e ao mesmo tempo imprimindo-lhe o sentido de sua 
própria existência. Nesta perspectiva a dádiva pertence ao mundo do sagrado: Primeiro por ser 
um fenômeno característico das sociedades arcaicas anterior ao nosso modo individualista de 
consumo, e segundo por subjetivar na expressão de Eliade (apud Possebon, 2008, p. 18), uma 
hierofania, ao aproximar-se do mito social primordial, ideal arquétipo das prestações totais. 

 
Presença da Dádiva nos Povos de Origem Indo-Europeu  
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 No terceiro capítulo do Ensaio sobre a Dádiva, Mauss (2003) desenvolve um estudo 

comparativo ao analisar os vestígios da dádiva nas formas do direito e da economia presentes na 
história das instituições das grandes civilizações de origem indo-europeus: Roma, Índia e 
Germânia. 

  Ao citar o direito romano, a teoria do nexum constitui a forma de contrato mais antiga 
desta civilização.  Na sua essência, o nexum, representa o vínculo de caráter espiritual que está 
presente na força da coisa trocada, no ritual jurídico e nos termos do direito latino e dos povos 
itálicos.   

Da etimologia das palavras revela-se a dádiva dos povos: A melhor tradução para a palavra 
família de origem latina encontra-se no sânscrito, dhaman, casa. Tanto para a família romana, 
como para os povos arcaicos tsimshian e kwakiutl, diferenciam a res, ou seja, as coisas 
permanentes e essenciais da casa, com as quais não se negociam e as provisórias, no caso, o 
dinheiro, o gado dos campos distantes e os metais com os quais se podem negociar.  A família, 
aqui, adquire um conceito amplo, envolvendo não somente as pessoas, mas as coisas que lhes 
são caras e íntimas. Portanto, a concepção de res no direito romano em sua origem, manifesta 
simbolicamente uma produção de sentido, muitas vezes mágico-religioso não se referindo apenas 
à coisa bruta com a qual se negocia, mas a alma da coisa com a qual a família está vinculada. 
Uma tradução da res para o sânscrito aparece como a rah, ratih, ampliando o significado para 
dádiva, presente ou coisa agradável.   

 Por demais, o direito hindu clássico, desenvolve em sua vasta literatura védica uma lei da 
dádiva, a partir de códigos e livros épicos redigidos pelos brâmanes, os quais registram a 
influência da colonização ariana sobre as instituições de caráter jurídico-econômico representado 
em forma de grande potlach. Em continuação à literatura indiana, Mauss (2003) faz referência ao 
Mahabharata, um grande épico clássico de profunda teologia, onde a terra, o alimento, são seres 
vivos personificados com os quais se dialogam e participam da dádiva, como neste canto814: 

 
“Recebe-me (donatário) 
Doa-me (doador) 
Doando-me tu me terás de novo.” 

 
 A civilização germânica, por outro lado, permaneceu por muito tempo no regime feudal e 

camponês onde se destaca o sistema da dádiva e do potlach, vivia uma moral econômica fora da 
família entre os clãs e tribos, por meio de penhores, reféns, festins e presentes. 

 O estudo da palavra gift no conjunto das línguas germânicas designa ao mesmo tempo 
dádiva e veneno. Trata-se do presente ou do benefício que pode ser recebido ou doado, mas que 
significa um perigo, conforme o exemplo neste texto do folclore germânico815: 

 
“Deste-me presentes, 
Mas não me deste presentes de amor, 
Não deste com um coração bondoso.  
Já terias perdido tua vida 
Se eu soubesse antes o perigo.” 

                                            
814 “A terra falou outrora ao herói solar, a Rama, filho de Jamadagni; e, quando este ouviu seu canto, ele a 

deu inteira ao próprio rei Kaçiapa; ela dizia em sua linguagem, certamente antiga:” (Mauss, 2003, p. 281) 
815 “Estrofe de um herói do Eda, Hreidmar, respondendo à maldição de Loki.” (Mauss 2003, p. 292). 
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 Eis a dádiva, aliança, partilha, troca e generosidade, já então, percebidas no antiqüíssimo direito 
germânico o risco do compromisso que a envolve. 
 
Considerações Finais 
A dimensão do sagrado constitui a própria natureza da dádiva nas sociedades arcaicas. No 
entanto, o conceito do sagrado numa perspectiva antropológica é bem-vindo no sentido de 
ampliar a compreensão do fato social total de Mauss. Acertadamente a descoberta da dádiva traz 
a novidade de um sistema social baseado na coletividade, e por isso mesmo surge como um novo 
paradigma frente às instituições sociais, políticas e econômicas da modernidade marcadas pelo 
utilitarismo e pelas leis do mercado de consumo.  
 Porém, a dádiva é chamada a transcender a si mesma na sua compreensão para além do 
condicionamento ideológico, cartesiano, positivista, do método das ciências sociais. O MAUSS 
(Movimento Anti-utilitarista nas Ciências Sociais) vem realizando este trabalho de reflexão 
crítica, de ampliação conceitual da dádiva e criação de interfaces com a diversidade do 
pensamento científico contemporâneo. Estamos numa fase da reinvenção das ciências, dentre 
elas a fenomenologia do fenômeno religioso redescobre a vocação do sagrado na produção de 
sentido na vida das pessoas e da sociedade como também na sua busca pela felicidade.  Logo, o 
fenômeno religioso fará sua síntese, entre acertos e desacertos, ver-se-á por onde caminha a 
humanidade. Até então, permanece a ousadia de quem já fez o caminho e trouxe valiosa 
contribuição, entre eles está Mauss (2003 [1924]) ao elucidar em sua obra Ensaio sobre a 
Dádiva os aspectos semânticos do social, num movimento de resistência intelectual, propondo 
em suas conclusões uma nova moral política e social da prática da solidariedade e humanização 
nas relações. 
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O consumo como performance: um estudo sobre o retorno dos nordestinos 
para as festividades juninas 
Greilson José de Lima816 (UFPE) 

 
Introdução 

Situado no agreste paraibano, o município de Esperança - PB possui atualmente 29.801 
habitantes817. O mesmo está justamente na região nordestina de maior incidência migratória 
desde o final dos anos 40 (Garcia Jr, 1989). Esta informação pode ser evidenciada por meio de 
dados obtidos atualmente na agência de ônibus local da Itapemirim, onde foi possível verificar 
que semanalmente sai um ônibus para as metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo e que em 2006 
saíram cerca de 2.207 esperancenses para o estado do Rio de Janeiro.  

Através da observação local e de entrevistas com pessoas que retornaram do Rio de 
Janeiro temporariamente para as festas juninas e festejos do final do ano (Natal e Ano Novo) e 
com pessoas que retornaram e buscam se restabelecer em Esperança - PB foi possível verificar as 
seguintes questões que motivaram a realização desta pesquisa: 
 
1 – Os dois bares mais freqüentados da cidade são de pessoas que emigraram de Esperança e 
retornaram depois de uma vasta experiência no sudeste do país, um deles, o proprietário do 
“Night Bar e Restaurante”, expõe seus certificados obtidos em escolas de culinária carioca e 
sempre narra seu processo de aprendizado com famosos “mestres cucas” em trabalhos com 
buffets em festas fluminenses. O segundo bar é o “Rock Bar” que tem um estilo Pub Inglês e 
reúne um vasto acervo de pôsteres e vinis de ídolos do rock (tanto nacionais, quanto 
internacionais), seu proprietário foi garçom e posteriormente dono de um bar com o mesmo 
estilo em São Paulo; e retornou à Esperança com o propósito de continuar sua atividade na 
cidade natal. Além desses bares que se diferenciam dos demais pela sua estrutura arrojada, 
chegando a atrair clientes de cidades maiores como Campina Grande-PB, Guarabira-PB e João 
Pessoa ( capital do estado da Paraíba), há também um migrante que retornou à cidade, conhecido 
por carioca, ele circula por várias ruas a oferecer um atrativo diferenciado, doces e salgados, 
segundo ele, típicos da culinária carioca.        
2 – Outro fator que acredito ser bastante revelador das representações, impressões e/ou 
expectativas sociais dos migrantes818 são as interações entre migrantes e não migrantes durante o 
retorno temporário para as festividades na localidade de origem. Foi justamente durante as 
festividades de final de ano de 2005 e as Festas Juninas de 2005 e 2006 e 2008 que tive um 
maior contato com os migrantes, esses retornam geralmente com aparelhos eletro-eletrônicos, e 
outros presentes, e não abrem mão de ficarem todo o dia bem vestidos e alguns circulam na 
cidade em carros próprios ou alugados, sendo geralmente identificados pelas pessoas da cidade 
como “sendo do Rio”, o que me permite observar uma performance particular desses migrantes. 
Esses podem ser sempre encontrados nas festinhas em casa de parentes e amigos e em bares com 

                                            
816 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. e-mail: greilson@bol.com.br    
817 Fonte : Fundação IBGE, Censo de dados referentes a 2007. 
818 O termo migrante, vai estar sendo usado para identificar as pessoas que mesmo sendo originárias da 

Cidade de Esperança, e que mesmo se encontra temporáriamente lá, mantém residência fora do Estado da Paraíba.   
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os mesmos, onde esses, geralmente fazem questão de arcarem com a maior despesa, passando 
esse período em intensa atividade festiva, um tipo Festas-potlatch819.  

 A incidência desse retorno pode ser verificada pelas vendas de passagens após as 
festividades (julho e janeiro), tanto da agência de ônibus local Itapemirim, quanto na agência de 
passagens aéreas local “Pinheirão Turismo”, essas chegam a quadruplicar com o retorno pós-
festas. Outro dado interessante é que um ônibus, formado por emigrantes de Esperança no Rio de 
Janeiro, tem sua rota certa há cerca de sete anos.  Retornando duas vezes ao ano, nos períodos 
das festividades, passando em torno de 20 dias na localidade. Segundo o organizador do 
transporte, que mora no Rio de Janeiro há 34 anos, o ônibus sempre volta com mais pessoas do 
que veio acabando por retornar com parentes dos migrantes. 

O fato de ser natural da localidade de origem dos migrantes em questão e ter parentes e 
amigos na mesma condição, me possibilitou manifestar uma vontade de conhecer a maneira pela 
qual se estruturavam suas vidas e os significados de suas práticas, o que proporcionou uma certa 
intimidade com os mesmos, contribuindo, desse modo, para viabilizar novos contatos e adentrar 
alguns espaços predominantemente formados por esses, pois como afirma Da Matta (1986) só 
há dados quando há um processo de empatia entre pesquisador e informante correm de lado a 
lado, o que permite confrontar subjetividades e delas tratar.  

Diferentemente da maioria dos estudos sobre migração interna no Brasil, onde a 
preocupação predominante é com as transformações econômico-sociais percebidas ao nível da 
estrutura nacional ou se prendiam em noções dicotômicas. Entre essas noções, é possível citar, 
“modo de vida rural / modo de vida urbano” e/ou “tradicional / moderno”, em que o 
subdesenvolvimento de certas regiões são compreendidos como sobrevivência do passado. 
Busco traçar novos caminhos interpretativos, ressaltando o caráter explicativo da cultura para 
interpretar o cotidiano dos migrantes, rasgando o “pano de fundo” das análises 
homogeneizadoras que encobrem as relações sociais reais, as coexistências de segmentos 
temporais e espaciais, as vidas entrelaçadas, as práticas e memórias que compõem as trajetórias 
culturais dos migrantes. E através da noção de performance, busco revelar “tanto o conhecimento 
produzido pela cultura quanto a reflexão sobre este envolvendo seus participantes de uma forma 
multisensorial”, onde as analises irá conter algo mais do que a linguagem falada ou escrita, vão 
ser consideradas as linguagens desenvolvidas por meio de gestos, sons, da relações com os 
espaços físicos e no contato com outros.(Langdon,1999,p.29). Essa estudo, torna-se relevante 
também por acrescentar um elemento inovador aos estudos sobre a migração: a análise dos 
mecanismos de consumo, mediação, uso e manipulação de bens e serviços associado a noção de 
performance. Pois, enquanto os estudos sobre a temática no Brasil privilegiaram os grupos de 
alto poder aquisitivo, deixaram de fora as experiências de outros seguimentos sociais, a exemplo 
dos migrantes, que consomem, não apenas sobrevivem.  E como afirma Barbosa (2006), se faz 
necessário pensar por meio do ato de consumir e como por meio desse, as minorias vêm 
definindo estratégias políticas e identitárias no que diz respeito aos aspectos rituais ou de 
patrimônio cultural e, deste modo, pensam criticamente o mundo, fazem escolhas, rejeitam 
comportamentos e, idéias e não deixam de serem autores da modernidade e da sociedade de 
consumo brasileira. 

   
A migração e a desterritorialização dos processos simbólicos 

                                            
819 A noção de Festa-Potlatch é apontada por Mauss, 1978 que afirma serem essas  ‘‘ permeadas por intensa 

rivalidade, em que o trabalho, o talento e a energia de milhares de pessoas se consomem em alguns dias e horas de 
intensa e memorável experiência corporal.’’  
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Como afirma Canclini (2006), as novas modalidades de organização da cultura, de 

hibridação das tradições de classes, etnias e nações requerem outros instrumentos conceituais, o 
que se faz necessário abrir mão das categorias de oposições convencionais (subalterno/ 
hegemônico, tradicional/moderno) para melhor compreender a desterritorialização dos processos 
simbólicos e as articulações entre cultura e poder. O que, segundo o autor, permite explicar 
melhor as razões pelas quais mudanças de pensamento e gostos na vida urbana coincidem com 
os do meio rural e que, a partir das interações comercias com a metrópole e a recepção com a 
mídia eletrônica nas casas rurais a qual os conecta diretamente com a realidade das inovações 
moderna, no momento onde se registra estruturas microssociais ( clubes, feiras e associações de 
vizinhos) na vida urbana, organizando a identidade dos migrantes.   

Para compreender as trajetórias dos emigrantes de Esperança – PB e como os mesmos 
podem intervir na realidade local, na medida em que, permanecem mantendo vínculos afetivos, 
financeiros e continuam, fazendo uso da estratégia de migrar para Duque de Caxias – RJ. Afirmo 
ser pertinente discutir a noção de fluxo cultural, pelo fato de a mesma, permitir pensar a cultura 
não como uma substância presa a uma experiência determinada, mas na medida em que essa nos 
possibilita pensá-la e problematizá-la de forma processual.  

Hannerz (1997), se refere à noção de fluxo cultural como metáfora, e adverte quanto a 
seu uso nos processos culturais que venham a apresentá-los como fáceis e tranqüilos demais.  
Assim como o autor, acredito que não se deva interpretar os fluxos culturais como simples 
transposições e transmissões de formas tangíveis carregadas de significados intrínsecos, é 
necessário não perder de vista os conflitos originados nos deslocamentos no tempo e alterações 
de espaços. 

 No entanto, Hannerz acredita que a noção de fluxo cultural poderia ser compreendida 
entre três correntes: os fluxos migratórios, os fluxos de mercadoria e os fluxos de mídia os quais 
podem ter suas ações interelacionadas, porém, diferem muito na maneira de fixarem seus limites 
e distribuições descontínuas entre pessoas e relações. Dessa forma, é permitido problematizar, 
nas trajetórias dos emigrantes de Esperança –PB, como cada uma dessas correntes assumem 
importância diferenciadas dentro da experiência dos próprios, assim como eles as articulam, 
constroem e reconstroem permanentemente referências para si e para os outros. 

Sahlins (1997, 2004) compreende os fluxos culturais mais marcadamente ao nível 
simbólico cultural e que estes não estariam solapando as particularidades locais. Deste modo, o 
autor, se distancia de Wolf (2003) na medida que esse,  compreende os fluxos culturais como 
elementos que podem alterar significantemente qualquer realidade ou cultura local, mediante 
uma arena de poder político e econômico mais amplo (a exemplo da expansão do capitalismo), 
podem estar sujeitos a um processo contínuo de organização e desmembramento social.  
Segundo Sahlins (1997), Hau’ofa (antropólogo nascido em Nova Guiné e de pais tonganeses), 
desafia as concepções neocolonialistas de dependência e modernização segundo as quais as 
sociedades insulares seriam pobres demais, subsistia à custa da migração, de remessas de 
dinheiros dos migrantes e não alcançariam qualquer vantagem semelhante a um desenvolvimento 
autônomo. Para Hau’ofa mesmo diante do ceticismo das políticas públicas oficiais, as pessoas 
comuns tendem a planejar e tomar decisões de maneira independente das interpretações viciadas 
sobre suas práticas locais mediante uma visão dominante sobre a natureza da sociedade e de seu 
desenvolvimento. Segundo Sahlins esses povos de ilhéus do Pacífico onde o mundo dos seus 
ancestrais foi tudo menos acanhado, viviam em grandes associações de ilhas a exemplo do anel 
do Kula, hoje, vivem uma “ampliação do mundo”, em lugar de recursos fixos e insuficientes eles 
ganham acesso aos produtos de uma divisão de trabalho internacional onde estão unidos em 
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laços de parentesco e por intercâmbios de pessoas sem perder as bases de suas identidades de 
destinos e não esquecem de usar os meios de comunicação por telefone, fax e correios 
eletrônicos .  

Para Sahlins o fato de esses recorrerem às remessas de dinheiro de migrantes não revela 
que suas trocas são unilaterais, pois se aproxima a relação de reciprocidade costumeira entre 
parentes e se revela como uma dimensão material de uma circulação de pessoas, direitos e 
cuidados entre ilhas natais e lares alhures. Deste modo o parentesco é antes um benefício que 
uma vítima da modernização. E os objetos e experiências incorporados às comunidades por meio 
dos migrantes desempenham papéis importantes para sua reprodução dos valores culturais locais, 
já que as relações entre os emigrantes acontecem entre tensões intergeracionais e trocas 
matrimoniais e suas contribuições financeiras obtidas no setor comercial externo, favorecem as 
festas e rituais que reproduzem a cultura local, permitido para além dessa, uma identidade de 
pertencimento. 
 Considerando que as motivações para migrar dos esperancenses também tenham implicações 
macroestruturais e conseqüência de caráter econômico, não deixo de reconhecer à importância da 
análise de Wolf, bem como, sua preocupação com os elementos processuais dos fluxos culturais 
e as relações de poder, as potencialidades e os conflitos entre os grupos sociais. No entanto, 
priorizo a analise Sahlins, na perspectiva de ser necessário rever as antíteses históricas entre 
aldeia/ cidade pequena e cidade grande que dificultaram uma mudança de Gestalt, bloqueando a 
percepção das populações translocais, assim como, acredito na importância de reconhecer as 
estratégias assumidas pelos migrantes em suas trajetórias culturais, seus referenciais de 
resistência820, a exemplo do parentesco e de resignificações de suas práticas não tomando a priori 
a idéia apenas de subordinação da condição de migrante. E como discutirei os retornos dos 
migrantes, os festejos e sua contribuição na dinâmica local e sua importância na trajetória desses, 
essa proposta me permite compreender os vínculos e associações transitivas, bem como, me 
possibilitará pensar as motivações a nível simbólico e cultural da migração dos esperancenses.  
Considerando que as trajetórias dos migrantes são formadas por momentos de fissuras que 
sinalizam rupturas (os deslocamentos) e reencontros (os retornos), darei continuidade à analise 
teórica dos fluxos culturais com a noção de performance e consumo, que  priorizar a experiência 
singular da liminaridade em seu contexto cultural, revelando tensões e, destas, a auto reflexão da 
condição social dos indivíduos envolvidos (Turner1982; Geertz, 2007; Schechner, 2003).  

 
A performance dos migrantes  

 
Para Victor Turner (2005) a performance é a exposição por excelência da memória de um 

dado grupo social, que se apresenta no extra cotidiano, que ao se realizar expõe de forma 
reflexiva as particularidades e adversidades, reinventa e atualiza o passado e suas tradições, faz 
ressaltar os sentidos, repensar os vínculos de pertencimento no momento em que torna notório 
uma identidade pública. Para o autor “...as emoções de experiências passadas dão cor às imagens 
e esboços do revivido pelo choque do presente. Em seguida ocorre uma necessidade ansiosa de 
encontrar significados naquilo que se apresentou de modo desconcertante... (Turner, 2005, 
p.179)” 

                                            
820 Faço uso do termo resistência na intenção de dialogar com as especificidades do poder cultural das classes 

populares e observar como essas mobilizam um repertório de obstáculos à dominação Clifford Geertz (apud 
Mattelart ; Neve , 2004, p.74).  
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A noção de performance em Turner (1982) se torna uma estratégia analítica importante 
para se desvencilhar de uma noção de cultura como resposta a normas de conduta 
preestabelecidas pela estrutura social. O autor passa a privilegiar uma perspectiva de caráter 
construtivista, que venha a considerar a agência dos indivíduos, a historicidade das práticas 
sociais e as descontinuidades, as interrupções e elementos liminares na elaboração do 
conhecimento científico mediante as intersubjetividades em campo. 

Para muitos migrantes esperancenses, até o momento entrevistados, o retorno, é um 
momento de reunir dois laços, de rever os seus familiares, as pessoas queridas “viver uma festa 
que só tem aqui” a exemplo de São João e festejos de final de anos na companhia dos pais e 
amigos. No entanto, busco investigar até que ponto esse retorno, enquanto performance, organiza 
a transmissão da experiência, entre migrantes e não migrantes, influencia o curso dos eventos 
sociais e venha  permitir ou não, que esses ao “voltar no curso, revejam seu percurso e/ou ao 
regressar reúna dois mundos, Esperança e o Rio de Janeiro. 

Segundo Menezes (1990), o fenômeno de volta massiva durante os festejos juninos do 
Sudeste para o Nordeste, revela um vínculo muito forte dos migrantes com os traços culturais da 
localidade de origem. Em estudo realizado com migrantes que vinham de ônibus de São Paulo e 
Rio de Janeiro para Campina Grande - PB, verificou-se que normalmente chegavam dois ônibus 
por dia e nas vésperas dos festejos juninos, chegavam nada menos que dez ônibus. Para a autora, 
as pessoas vinham atraídas pela fase de fartura das comemorações juninas, que seduzem muitos 
nordestinos a trabalho no Sudeste do País. Eles priorizam esse período, entre outros motivos, no 
intuito de reencontrarem seus parentes, numa espécie de “colheita simbólica” em que amenizam 
a saudade e renovam as energias consumidas em trabalhos enfadonhos fora de sua terra natal.  

O retorno para as festividades é o extraordinário, a interrupção do cotidiano, um 
momento privilegiado pelos emigrantes de Esperança, e esperados por demais pessoas da cidade. 
Pois durante esse período, os aguardam como componentes às vezes enigmáticos pelo fato de 
estarem fora da cidade e também integrados a dinâmica dessa realidade, já que muitos deles 
movimentam, promovem e compõem os festejos. Durante minha permanência em campo, 
observei que as comemorações se prolongam por toda permanência desses na cidade, o que lhes 
permite grande exposição. Sempre que ligava ou me dirigia para colher informações através de 
conversas ou de entrevistas, pude perceber o quanto é difícil encontrá-los na casa onde estão 
hospedados, geralmente circulam bastante, nos bares locais e freqüentam várias residências na 
cidade em um só dia, nas quais, em meio a conversas são servidos aperitivos e quitutes. 
 A interação entre migrantes e não migrantes é bastante intensa nesses períodos, os migrantes são 
um tipo “estrangeiros conhecidos” e bastante requisitados. Se no Estado do Rio de Janeiro são 
chamados “paraíbas”, localmente são identificados como: “fulano do Rio” ou “o carioca” e 
posteriormente, pelo seu parentesco com alguém da cidade. Deste modo irei fazer uso da 
perspectiva teórica de Schechner (2003), no que diz respeito a relação performer e audiência, em 
que identifico os migrante com um performer.    
Schechner que compartilhar com Turner que os eventos rituais e os “dramas sociais” são 
momentos privilegiados na construção de um espaço simbólico e de representação metafórica da 
realidade, parte de uma noção de performance bem mais ampla, já que compreende o ritual no 
sentido mais lato, despendido da dicotomia durkleimiana sagrado/profano e, dando ênfase, a 
relação teatro e ritual, focando sua análise na interação performer e “audiência”(Silva,2005). 
Para Schechner (2003) performance é um evento definido e delimitado, marcado por contexto, 
convenção, uso e tradição. E, tratar algo como performance significa investigar o que essa coisa 
faz, como interage e se revela com os objetos e outros seres. Performar é se exibir ao extremo, 
sublinhado uma ação para aqueles que o assistem e, fazer performance é, um ato que pode ser 
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entendido em relação a: ser/fazer/mostrar-se fazendo/explicar a ação demonstrada. Explicar a 
ação demonstrada é um esforço reflexivo para compreender o mundo “em” e “como” 
performance. As performances, segundo Schechner (2003, p.17) afirmam identidades, curvam o 
tempo, remodelam e adornam corpos, contam histórias. 
Pelo que pude perceber, normalmente, não é uma condição de “estabilidade” financeira e afetiva 
que desencadeia a emigração de pessoas de Esperança, mesmo que essa estratégia seja bastante 
recorrente. Deste modo, busco investigar até que ponto esse retorno para os emigrantes também, 
vem funcionar como uma forma de forjar, ou performar para si e para outros, um desfecho bem 
sucedido, um meio que o permite de forma temporária (no curto período de tempo) uma 
estratégia de adentrar as camadas sociais mais abastadas da cidade, de poder por meio de 
economias, exporem um alto poder de consumo, semelhante ou superior as demais pessoas da 
localidade que não fizeram uso da estratégia de emigrar. Esse aspecto pode nos apontar o caráter 
contestatório dessa performance do retorno dos emigrantes, o que se associa a afirmação de 
Benjamin (1994) de que “a tradição dos oprimidos nos ensinam que o ‘estado de exceção’ é a 
regra” e nos remete a noção de performance do sociólogo Goffman (1985), que também 
direciona sua análise para as estratégias  desses “mundos de exceção permanente” dos grupos 
sociais descontentes. 
Goffman (1985) ao representar a vida social, parte das referências da dramaturgia e sua noção de 
performance, está intimamente ligado aos “desempenho de papéis”, numa forma de 
comportamento ritual dos atores sociais na vida cotidiana (Silva, 2005, p.42). A preocupação do 
autor está voltada para a forma como os indivíduos apresentam a si mesmos e as suas atividades 
a outras pessoas, as suas estratégias para dirigir e regular a impressão que formam a seu respeito. 
Tendo em vistas que, as concepções de Goffman expliquem inúmeros aspectos da vida social 
moderna e consiga captar seu espírito, pretendo aliar sua noção de performance mais voltada ao 
desempenho de caráter mais estratégico as noções do performance nas perspectiva de Turner e 
Schecher. Esses autores vão priorizar a experiência singular da liminaridade ou da ambigüidade 
de papeis representados pelos indivíduos e seus limites e fatores críticos, reflexivo e 
transformador. Dessa forma a performance além de apresentar esse caráter estratégico como 
informa Goffman, o performer não apenas representa mas vivência essa experiência, que se 
constrói de forma eficaz e vai além do controle de sua atuação.      

O consumo como performance 
 Os bens, além de “adornar” a performance, podem ser um comunicador simbólico distintivo que 
permite observar até que ponto esse constrói, nas suas práticas sociais, “redes e pontes” (Douglas 
e Isherwood, 2004). O estudo do uso que os migrantes fazem dos bens, ou de como os 
consomem durante os retornos paras as festividades, será pensado como parte de uma 
performatização, onde irei verificar se há uma ritualização do conflito821 entre migrantes e não 
migrantes que podem por meio de uma festa potlach822, onde há um grande dispêndio financeiro, 

                                            
821 Steil (2001), no texto, Política, etnia e ritual – O Rio das Rãs como remanescente de quilombo, faz uso da 

noção de ritualização do conflito, onde analisa a mudança de estratégias políticas de comunidades rurais em busca 
do direito à terra, que anteriormente se dava por meio de lutas violentas travadas entre grupos oponentes e que na 
atualidade operam com bastante eficácia junto ao cenário político nacional (fazendo uso de noções étnicas como 
« negro », « quilombo »,  « escravo libertado ») em meio a narrativas que acontecem no palco dos órgãos 
governamentais, manifestações em praça pública seguindo o modelo das procissões e peregrinações religiosas, que é 
o caso da macha dos sem terra. 

822 Franz Boas estudou o potlach entre os Kwakiutl no nordeste dos Estados Unidos. Esse é uma prática de 
reciprocidade em meio a uma explosão de consumo, que aconteciam durante longos invernos em duradouros 
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apontar suas dificuldades econômicas e institucionais (que motivaram a migração e sua condição 
atual) e expressar críticas às ações políticas e econômicas locais e nacionais (Peirano, 
2001/2003; Tambiah, 1985; Steil, 2001; Geertz; 2007).    

Laburthe-tolra e Warnier(2003) define o consumo como a destruição dos bens e serviços 
pelo uso que deles se faz. No entanto, Barbosa(2006) problematiza essa afirmativa acrescentado 
que, nem sempre destruímos os bens ao consumi-los, nesta perspectiva essa atividade é tanto 
sensorial e emocional quanto intelectual, e a nossa relação com as coisas materiais reúne 
aspectos físicos e simbólicos. Veblen (1988) se referindo à origem da noção de consumo, afirma 
que, essa passa a existir quando foi classificada pelos padrões ocidentais como: supérfluo, 
ostentatório ou conspícuo, o que nos coloca sempre diante da retratação do termo, ressaltando-o 
como processo social que informa sobre uma dada realidade e como um pré-requisito para 
reprodução física e social de qualquer sociedade humana. 
  Barbosa (2006) observa que até o ano 2000, nos dois maiores centros de antropologia no Brasil, 
o Instituto Universitário de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (IUPERJ) e o Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Museu 
Nacional), não havia pesquisas  dedicadas ao estudo do consumo, à sociedade do consumo e suas 
particularidades no caso brasileiro. Muito se tem produzido sobre os grupos marginalizados e 
minorias, incluindo discussões sobre camponeses e trabalhadores urbanos, o que na maioria das 
vezes, se remetem a problemática da migração interna no Brasil, mas não se detendo no item 
consumo. Priorizar esses segmentos sociais revela uma tendência epistemológica central nas 
ciências sociais brasileiras, entretanto, há uma ausência nesses estudos, de uma análise sobre os 
mecanismos de consumo ou como essas camadas populares manipulam os bens e serviços. 

 Segundo a autora supracitada, esse fato mostra não uma ausência dessa problemática nas 
camadas menos favorecidas, mas, um consenso entre os intelectuais brasileiros de abordagem 
tradicionais sobre os “males da sociedade de consumo” ou o “materialismo da vida 
contemporânea”, o que retardou o investimento nesse enfoque analítico pelos que vivenciam 
esses valores (os intelectuais) e não reconheciam a eficácia desse tipo de abordagem entre 
seguimentos sociais menos abastados.   

Assim como Barbosa (2006), não pretendo ignorar uma parcela das experiências dos 
migrantes que irei investigar; experiências estas que podem revelar atos de consumo entre estes.  
Reconheço também que. eles não apenas definem estratégias para sobreviver, mas em meio a 
essas consomem bens. Deste modo, parto do pré-suposto que, os bens materiais vão além das 
atribuições práticas, constroem sentido mediante contextos culturais (Sahlins, 2003); assumem 
fins simbólicos, estabelecem diferenciação, regulam ou intermediam relações e definem mapas 
culturais (Douglas e Isherwood , 2004; Bourdieu,1983). 

                                                                                                                                             
festivais, banquetes, feiras que se caracterizava por encontros tribais solenes de comunidades antagônicas. A 
comunidade anfitriã e as que são recebidas consomem os alimentos até à saciedade. Tudo que é disponibilizado para 
os festejos ultrapassa o que é previsto ou possível de ser consumido em termos de necessidades reais, de modo que 
grande parte da comida é desperdiçada, cobertores, canoas e outros bens oferecidos aos grupos convidados, que não 
podem levá-los, são destruídos.  Segundo Peirano (2003), a rivalidade entre grupos não se manifesta por meio de 
lutas ou guerras, mas na destruição de seus próprios bens acumulados, quando mais um chefe destrói sua riqueza e 
se sobressaído a um outro no mesmo ato, angaria uma maior posição hierárquica.   
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 Como foi mencionado anteriormente, os emigrantes esperancenses, durante os retornos 
paras as festividades, elevam suas despesas, trazem presentes para familiares e amigos, gastam 
com transportes, em bares, nas festas de rua, em barracas que são instaladas no centro da cidade, 
onde são oferecidas bebidas e petiscos, e em pequenas festas por esses promovidas ou que há 
suas contribuições.  Deste modo, pretendo verificar as motivações e os sentidos que os levam 
praticar tais gastos. Segundo Douglas e Isherwood (2004), há valores distintos em cada 
sociedade, que definem em que medida da renda se deve ser gasto ou poupado. 

“Gastar moderadamente não é sempre nem em qualquer lugar considerado melhor do que 
ser mão-aberta. Cada cultura corta suas fatias de realidade moral de maneiras diferentes e 
distribui aprovação ou reprovação a virtudes e vícios opostos de acordo com as visões 
locais.” (2004, p. 64). 

 
Deste modo, o contexto social é que gera o julgamento apropriado e digno do que pode 

ser considerada uma atitude econômica e sábia ou uma atitude avarenta de mesquinhez e errada.  
Segundo os autores mencionados, Irving Fischer atribuiu a alguns grupos sociais, uma 
disposição a exaurir seus recursos, o que ele chama de “impaciência”. Esses são vistos como 
dando maior valor ao consumo momentâneo, ao descanso em detrimento de um cuidado pelo 
futuro, uma poupança. 

 Por esse prisma, a população mais pobre da sociedade é tida como menos ativa e por 
esse mesmo motivo vivem o presente e articulam o tempo numa perspectiva a curto prazo. No 
entanto, concordo com Douglas e Isherwood (2004) ao afirmarem que Fische não leva em 
consideração que os grupos sociais estabelecem limites para os gastos individuais e que, esses 
fomentam as próprias normas sociais. E as normas sociais, dependendo do contexto cultural e 
histórico, estabelecem vínculos duradouros entre pessoas e bens, asseguram em âmbito coletivo 
suas riquezas, proporcionam laços de solidariedades que agregam pessoas no tempo e no espaço.  

Os emigrantes esperancenses ao retornarem para as festividades, assumem comumente a 
maior parte das despesas em bares, trazem presentes e vestem-se com ostentação, o que denota 
um elevado consumo nessa ocasião. No entanto, no que diz respeito aos limites sociais dos 
gastos, do usufruto dos bens, resta investigar se há uma expectativa no local de origem dos 
emigrantes, que esses ao retornarem tenham acumulado bens ou que isso seja expresso por meio 
do seu consumo.  

Considerando que, esses compartilharam a prática de retorno de outros emigrantes no 
passado, e na atualidade vivenciam a experiência desse retorno, após a emigração para o Sudeste 
do País, investigarei até que ponto o consumo dos emigrantes pode ser interpretado como 
estando dentro ou fora dos limites sociais estabelecidos pela população local e quais os 
mecanismos que confere esses limites e o que eles informam sobre a realidade dos emigrantes.  
Para Douglas e Isherwood, o consumo tem um sentido ritual, instaura as normas e as atualizam. 
Pensar o consumo enfocando seu sentido ritual, as dimensões temporais e coletivas das ações e 
sua capacidade de atualizar as normas, ressaltando a capacidade dos indivíduos de modificarem a 
si próprios, é uma das prioridades desse projeto, que busca a relação consumo e performance. Os 
autores mencionados priorizam em suas análises, a capacidade que as mercadorias têm de 
informar diferenças, e o quanto, o consumo assumindo um sentido ritual, produz e ajuda a 
manter relações sociais, promovendo o custeamento dos grupos e instaurando vínculos entre 
indivíduos e a sociedade.   
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No entanto, questiono se o consumo apenas revela-se como meio de manter vínculos 
duradouros e laços de solidariedade entre migrantes e seus conterrâneos, se esses não estariam 
também reestruturando novas relações, contestando por meio de uma atitude performática as 
hierarquias e padrões distintivos. 

 Bourdieu(1983) analisado as diferenças de comportamento entre as classes sociais na 
França, observa que os grupos dominantes estabelece o monopólio de bens posicionais, e os 
grupos populares consomem imitações grosseira desses objetos. Deste modo, os diferentes 
seguimentos sociais tinham por meio do consumo, um marcador de hábitos, em que o gosto ou o 
“bom gosto”, passa a ser entendido como uma construção social e um capital adquirido pelas 
elites e que os populares eram desprovidos. 

 
“...o estilo de vida popular se define tanto pela ausência de todos os consumos de luxo, 
uísque ou quadros, champanhe ou concertos, cruzeiros ou exposições de arte, caviar ou 
antiguidades, quanto pelo fato de que esses consumos nele estão, entretanto, presentes sob 
a forma de substitutos, tais como os vinhos gasosos no lugar do champanhe ou uma 
imitação no lugar do couro, indícios de um desapossamento de segundo grau que se deixa 
impor a definição dos bens dignos de serem possuídos.(Bourdieu, 1983, p.100)” 

 
Diferente do que observa Bourdieu, considerando a particularidade da sociedade brasileira 

em seu contexto atual, onde a situação dos bens é profundamente instável, os que marcaram um 
estilo de uma elite, em curto tempo, passam a ser comercializado para uma população maior e 
novos bens são elaborados para forjar novas distinções ( Barbosa ,2004) e como afirma Machado 
e Leitão (2006), as classes mais abastadas brasileiras também consomem produtos piratiados, não 
só os populares.     

  Fiz refêrencia a Bourdieu, no que diz respeito aos hábitos de consumo e as fronteiras que 
lhe apresenta de forma bastante demarcada. Para o autor, os populares, mesmo com grande 
esforço vão ser sempre flagrados por sua postura, gostos e preferências distintas da elite. No 
entanto, irei verificar entre as famílias mais abastardas da cidade de Esperança se há por meio de 
práticas de consumo, elementos distintivos, ou como esses articulam essa distinção entre os 
migrantes que retornam com um grande potencial de consumo. Considerando que o consumo dos 
migrantes se dá no extra cotidiano, e são poucos que retornam mais de uma vez por ano, resta 
investigar como esses gastos são articulados com as despesas cotidianas e a ascensão social desses 
na localidade de origem.  

Machado e Leitão (2006) em estudos que reúne dois relatos etnográficos, um sobre 
pirataria e cópias de produtos de luxo e o outro sobre a apropriação do popular pela alta moda, 
contestam a prerrogativa que afirmavam, ser a prática do consumo uma propagação de gostos de 
uma elite para as classes populares e que o Brasil seja um país harmonioso e aberto aos 
intercâmbios entre as classes. Nestes estudos, as autoras se depararam com disputas presentes no 
interior dos grupos estudados, o que as permitiu verificar que as práticas de consumo expressam 
um sistema de valores, mais do que uma interação harmoniosa das diversidades.             
 Douglas e Isherwood ( 2004) afirmam que o consumo dos bens funciona como meio para 
estruturar valores, definir identidades, regular ou intermediar relações e continua sendo um 
importante comunicador das categorias culturais. Por outro lado, Machado e Leitão advertem 
que devemos problematizam os aspectos arredios do consumo, para compreender-mos como essa 
prática informa sobre as disputas no interior dos grupos sociais, e a capacidade de manipulação e  
criatividade dos fracos. Como o ato de consumo que segrega (Bourdieu,1983) pode, por seu 
intermédio, também ser contestador das estruturas sociais, através de atitudes descontentes. No 
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casso dos emigrantes esperancenses, pretendo compreender essas efervescências do consumo no 
momento particular de interação entre emigrante e não migrantes, durante as festividades que são 
realizadas fora da rotina do migrante, onde os dois grupos se cruzam, no momento por 
excelência do ato performático.   

  É, portanto, partindo das perspectivas apontadas, que busco compreender as trajetórias 
culturais dos migrantes. Nesse sentido procurei uma forma de direcionar um caminho teórico que 
fosse além das transformações econômicas no nível da estrutura social, que priorizasse as 
experiências sociais dos migrantes, sua narrativas, sem perder de vista a agência desses sujeitos 
sociais.  
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Localizados no agreste alagoano, respectivamente nos municípios de Porto Real do 

Colégio, Palmeira dos Índios e Feira Grande, os povos indígenas Kariri-Xocó, Xucuru-Kariri e 
Tingui-Botó possuem em comum a prática do ritual denominado Ouricuri. 
 Os dados apresentados foram resultados de minha participação em duas pesquisas: 1) 
Especialistas Xamânicos Indígenas em Alagoas: Registros Fílmicos; 2) Atlas das Terras 
Indígenas em Alagoas 823. As pesquisas foram realizadas entre os anos de 2004 e 2007 e os dados 
foram coletados nas diversas áreas indígenas localizadas no estado de Alagoas por uma equipe 
composta por pesquisadores e alunos. As reflexões propostas, o referencial teórico adotado e as 
questões a serem levantadas neste artigo fazem parte do meu projeto de mestrado em 
Antropologia/ UFPE 824. 

Meu objetivo não é o de estabelecer comparações entre estes povos indígenas, nem, 
muito menos, de chegar a conclusões apressadas. Pretendo apresentar alguns dados de pesquisa 
de campo e bibliográfica referentes a estes povos que permitam nos dar pistas a respeito do 
imaginário dos Kariri-Xocó, Xucuru-Kariri e Tingui-Botó sobre o “meio-ambiente”, estabelecer 
um diálogo entre estes dados e um imaginário acadêmico sobre a relação entre indígenas e a 
“natureza” para, deste modo, poder levantar questões que possam apontar algumas possíveis 
formas de percepções, sobre o meio-ambiente, destes povos. 

O Ouricuri é um ritual secreto, realizado em áreas de “mata”. É também o nome do local 
onde esses rituais são realizados. Este lugar é considerado sagrado e a presença de não-indígenas 
é proibida. A “mata” é a vegetação que protege o Ouricuri dos olhares curiosos dos vizinhos não-
indígenas que desejem “espiar” o que acontece durante os rituais. Não se deve falar para não-
indígenas sobre as práticas desenvolvidas no Ouricuri.  
 O Ouricuri e a mata fazem parte de um discurso no qual indígenas e não-indígenas devem 
estar separados. Fazem parte também de um imaginário de resistência étnica. Silva (2007:27) 
identifica que 

o Ouricuri é um ritual secreto realizado pelos Kariri-Xocó desde tempos imemoriais. 
Mesmo após sucessivos remanejamentos compulsórios os Kariri-Xocó conseguiram 
manter parte da “mata”, onde realizam o ritual; esta parte constitui o único pedaço de 
vegetação nativa que restou na região. Historicamente, não se sabe como foi 
preservada, já que quase tudo ao redor foi devastado. Mas os índios explicam que a 
razão principal é porque se trata de uma terra sagrada.   
 

Mota (2007:79) relata que “no início da era pré-colonial, num passado lendário envolto pelas 
brumas do tempo, o Ouricuri – ou Varakidra/Warakidza – tinha lugar na época em que os frutos 
de uma palmeira chamada ouricuri (Cocos coronata M.) amadureciam”. A autora supõe que, de 
acordo com o “sistema de crenças atual” pode-se pensar na árvore ouricuri como a “incorporação 
de uma deidade conhecida como Warakidza. Na época, que ainda é presente, aliás, na percepção 
tribal dos eventos, consultas ou adivinhações tomavam lugar em uma cabana nova, feita de 
palmas frescas do Ouricuri. 

 

                                            
823 As pesquisas foram desenvolvidas sob a direção da Professora da Universidade Federal de Alagoas Silvia 

Martins, vinculadas ao Laboratório de Antropologia Visual em Alagoas/AVAL. No AVAL foi montado um banco 
de dados imagístico com registros fílmicos e fotográficos resultantes das pesquisas. Na pesquisa sobre xamanismo 
tive oportunidade de trabalhar como bolsista de iniciação científica, FAPEAL, e na do Atlas como colaboradora, 
durante minha graduação em Ciências Sociais na UFAL.  

824 Projeto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de 
Pernambuco. 2008. 
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• Os Tingui-Botó, os Xucuru-Kariri e os Kariri-Xocó 
 

Devido ao caráter destrutivo da colonização portuguesa no Nordeste que provocou 
rupturas e levou à extinção vários povos indígenas, estes índios viveram, por muito tempo, como 
trabalhadores rurais ou mesmo moradores da cidade. É o caso dos Kariri-Xocó que se 
concentravam em moradias na Rua dos Caboclos, na cidade de Porto Real do Colégio.  

Segundo Mota (2007), as missões tanto tiveram seu lugar como repressoras da cultura 
indígena, impedindo seus membros de praticarem inclusive seus rituais religiosos, como também 
foram responsáveis por conseguir manter estes indígenas ainda em pedaços de seu território 
original. 

Os fazendeiros locais foram além, conseguindo expulsar estes indígenas quando em 1872 
o Diretório Geral de Assuntos Indígenas, que havia substituído a Junta das Missões, teve 
declarado o seu fim e as aldeias foram tidas como extintas, sendo convertidas em Terras 
Públicas.  

As transformações ocorridas no processo colonizatório entre os séculos XVII e XIX, em 
que a pecuária foi encontrando seu espaço à medida que a cana-de-açúcar, o grande 
empreendimento econômico da colonização Portuguesa no Brasil, perdia relativamente sua 
importância, assistimos a entrada do litoral para o interior (Furtado, 2000). 

Expulsos por fazendeiros, um grupo Xocó, localizados em Sergipe, vêm se juntar aos 
Kariri e outro grupo formou a aldeia de Propriá, Pacatuba (Mota, 2007). Os Kariri-Xocó, em 
1978, resolvem retomar a terra tida como ancestral, a mata do Ouricuri. Este acontecimento é 
fundamental para a constituição do que é hoje os Kariri-Xocó, tendo em vista que a retomada de 
sua terra considerada sagrada é iniciadora de uma rede de relações ritualísticas em Alagoas, na 
qual os índios que praticam o Ouricuri se interrelacionam espiritual e politicamente. 

Uma das histórias comuns de se ouvir nas áreas indígenas é referente à doação de terras 
por D. Pedro II. Ele teria doado duas léguas aos Kariri-Xocó, como contam os indígenas. 
Segundo Dantas e outros (2006:450), “ao longo do extenso reinado de Pedro II cristalizou-se no 
imaginário dos índios a figura quase messiânica do imperador, a quem a tradição oral de muitos 
grupos atuais do Nordeste atribui à doação das terras que hoje habitam”. 

Os Tingui-Botó fizeram parte do aldeamento de Porto Real do Colégio, vivendo entre 
estes até meados do século XVIII. Como demonstra Silva Jr. (2007), o processo de 
desaldeamento, em 1872, marcou profundamente a articulação dos grupos indígenas situados no 
Nordeste, já que teve como pressuposto a total integração destes à sociedade abrangente como 
mão-de-obra, bem como disponibilizou as terras destes aldeamentos aos nacionais. O 
reconhecimento pela Fundação Nacional do Índio foi conquistado no início da década de1980. 
Quando, neste período, foi instalado o Posto Indígena nesta área, os indígenas trabalhavam para 
os fazendeiros como meeiros, alugados ou, em serviços autônomos com a produção e 
comercialização do artesanato. 
De acordo com Farias e Martins (1998), há um mito de origem que relaciona os Tingui-Botó aos 
Kariri-Xocó através de um parentesco ascendente com um indígena deste ultimo povo (José Botó 
Ferreira). Para os autores este seria um “elemento fundamental em termos de (res) surgimento 
dessa etnicidade, cuja presença antiga na região do povoado de Olho D’Água do Meio é 
apontada como indígena”. O etnônimo Tingui-Botó teria sido escolhido pela relação com ‘Zé 
Botó’ e por causa do tingui, planta usada para pesca, (magonia pubescens) que faz os peixes 
ficarem ‘tontos’ (Farias e Martins, 1998:275). No processo de reconhecimento Tingui-Botó os 
Xucuru-Kariri e Kariri-Xocó teriam participado na “luta pelo reconhecimento”, “sendo que esse 
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ultimo grupo indígena é apontado como aquele do qual os Tingui-Botó se originaram” (Farias e 
Martins, 1998:276). 
 Os Xucuru-Kariri foram reconhecidos pelo Serviço de Proteção ao Índio na década de 
1940. Martins (2004:200) aponta para a presença de Carlos Estevão de Oliveira e Pe. Alfredo 
Dâmaso nesta área e considera que tanto eles como a articulação dos indígenas com não 
indígenas influenciaram em seu reconhecimento oficial. Assim,  
 

são estas personalidades, na condição de agentes de contato, que contribuíram para a 
aquisição da Fazenda Canto pelo SPI. A instalação de um posto por este órgão 
consistiu em uma nova forma organizacional em que várias famílias indígenas, 
provenientes de diferentes localidades, foram reassentadas nesta área. 

  
A Mata da Cafurna, uma das atuais aldeias Xucuru-Kariri, que consiste em três glebas, 

sendo que uma delas foi doada pela prefeitura de Palmeira dos Índios, é o local onde se realiza o 
Ouricuri. Segundo Martins (2004:200-201), “desde a época em que foi conquistada pelo grupo 
(1980) até 1985, a Mata da Cafurna foi utilizada por uma parte dos índios da Fazenda Canto para 
práticas rituais ligadas ao ‘Ouricuri’”. A “prática do ritual do Ouricuri” teria sido transmitida a 
“alguns índios Xucuru-Kariri a partir de contatos estabelecidos com os Kariri-Xocó”. 

É assim que as histórias desses três povos se interligam, através de suas lutas por 
reconhecimento oficial, por assistência estatal e pela luta por terras. E é neste contexto que o 
Ouricuri desempenha um importante papel, que não é simplesmente funcional, mas que tem 
haver com suas concepções sobre si, enquanto povos, sobre a natureza e cosmologias. 

 
• Índios e “natureza”: o imaginário acadêmico 
 
  Segundo Ribeiro,  

“a leitura, no senso comum, de que as populações indígenas detêm um 
conhecimento harmônico, não destrutivo da natureza, deu um grande peso à 
eleição do índio genérico como modelo. Não deixa de ser curioso que a maioria 
das definições de desenvolvimento sustentável aproxime-se claramente de 
visões harmônicas, não conflitivas dos processos econômicos, políticos e sociais 
envolvidos no drama desenvolvimentista” (Ribeiro, 2000: 154).   
 

De acordo com Favre (1999), as correntes de pensamento sobre os indígenas que 
predominaram na América Latina entre o final do século XIX e o início do século XX foram: o 
racismo, construído sob a idéia de miscigenação, o culturalismo, na assimilação, o marxismo, no 
comunismo primitivo e o telurismo. Segundo Favre (1999:59), o telurismo foi “una corriente 
difusa del indigenismo que atribuye la formación de la nación a la acción de fuerzas de la 
naturaleza e que hace del indio, producto original de esas fuerzas a las que está sometido, el más 
auténtico representante de la nacionalidad”. 
O telurismo influenciará os ideais do que Favre chama de indianismo. Para este autor o 
indianismo é caracterizado pela emergência étnica de vários povos que o culturalismo quis 
integrados e, por fim, transformados em outra coisa que não indígenas. Foram os movimentos 
populares que se mobilizaram e não intelectuais que estariam à frente do indianismo. É 
interessante destacar que a década de 1960, e as correntes new age, contribuíram na formação 
deste pensamento. 

É por volta de 1970 que o indianismo surge na América Latina influenciando fortemente 
a própria Antropologia. Para Favre (1999:140), na antropologia “sus intereses no apuntan ya al 
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cambio, sino a las continuidades y a las permanencias que indagan en el universo simbólico, 
siguiendo a Claude Lévi-Strauss, o cuya causa descubren en las adaptaciones al medio natural 
bajo la influencia de Marvin Harris”.  

A associação dos indígenas à natureza sempre esteve presente na literatura indigenista. 
No Brasil, Dantas e outros (2006) assinalam que se formou uma polaridade, por parte dos 
colonizadores e cronistas, sobre os “Tupi da costa” e os “povos do sertão”, polarização que 
estaria evidenciada no “caso do Nordeste”. Estes seriam vistos como povos marginais: “marginal 
é, aliás, justamente a categoria escolhida por Steward (1946) para classificar dicotomicamente 
todos os povos sul-americanos não relacionados à floresta tropical, caso típico de todos os povos 
do Nordeste se excluídos os Tupi costeiros” (Dantas, Sampaio, Carvalho e Rosário, 2006: 431). 
Décadas depois alguns autores chamam a atenção sobre como, no Brasil, a predominância do 
pensamento que considera o indígena um “ecologista natural”, torna-se, deste modo, um 
estereótipo muito frequente. 

A reflexão que Albert (2000: 201) estabelece sobre “as potencialidades das terras 
indígenas enquanto áreas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável” identifica a 
existência de um estereótipo, que deveria ser evitado, segundo o autor, marcado pela dicotomia 
de “índios ecologistas (‘autêntico’)” e sua “caricatura inversa”, para utilizar os termos do autor, 
de “índios predadores (‘aculturados’)” (Albert, 2000). 

Para Albert, esta caricaturização estaria baseada no próprio acesso de indígenas ao 
mercado, constituindo assim uma idéia redutora que “transforma seus membros em agentes de 
destruição do meio natural”. Vemos então se repetir aquilo para que chama atenção Dantas 
(2006): povos de floresta (povos amazônicos) X povos sem floresta (povos do Nordeste). 

Com a influência de movimentos ambientalistas que vêm assumindo um grande espaço 
no discurso midiático, a associação aos indígenas como protetores, assume um caráter ainda mais 
generalizante. Para Descola, 

 
a ‘mãe terra’ ou a ‘floresta sagrada’ tornam-se conceitos genéricos da sabedoria étnica, mas 
seria bem difícil encontrar seu equivalente na maior parte dos povos a quem se atribui esse 
tipo de noção, pois tais transposições em mão dupla não estão livres de qüiproquó: 
frequentemente, a retórica ecológica de alguns líderes indígenas exprime menos as 
concepções cosmológicas tradicionais - complexas e diversificadas, logo difíceis de 
formular no código simplificador de nossa economia política da natureza - do que um 
desejo de obter o apoio de organizações internacionais influentes, graças a um discurso 
facilmente reconhecível, e com a finalidade de conduzir lutas de reivindicação territorial 
(Descola 1985; Albert 1993). De selvagens, espera-se que tenham a linguagem de filhos da 
natureza; como eles poderiam deixar de fazê-lo se, por aí, podem precaver-se da espoliação 
fundiária? (Descola, 1998: 24).  
 

A afirmação de Descola nos ajuda a entender o contexto em que tais associações se 
desenvolvem e a perceber o lugar do que se chama “índio do Nordeste”. Não estando associados 
diretamente à floresta e tendo emergido de um contexto de mercado, já que estes ou estavam 
dispersos nas cidades ou seriam trabalhadores rurais, já quase, ou totalmente, sem terras, eles 
pouco poderiam se beneficiar deste esteriótipo, já que não teriam como se enquadrar totalmente 
nele, seja através da não identificação destes como indígenas “autênticos” ou não atraindo o 
mesmo interesse de “organizações estrangeiras”, de que fala o autor.  
 Segundo Oliveira (2004), os indígenas localizados no Nordeste do Brasil foram 
classificados de acordo com o paradigma culturalista:  
-por Eduardo Galvão, como contendo uma “falta de unidade” e “inconsistência”. 
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-no Handbook of South American Indians (por R. Lowie e A. Métraux, contando com a 
colaboração de Nimuendaju), escritos pelo que foram, através de relatos de cronistas, não pelo 
que são. 
-por Darcy Ribeiro, como índios aculturados, “desajustados” sociais. 

Lévi-Strauss, como já demonstrou Favre (1999), assume grande importância nesse 
período.  Com o seu “método etnológico”, utilizando a metáfora do antropólogo como um 
astrônomo, este autor influenciaria os pensadores brasileiros. Oliveira (2004:16), considera que 

 
a metáfora da astronomia é, no entanto, inteiramente inaplicável ao estudo das culturas 
autóctones do Nordeste e, no máximo, poderia ajudar a entender as razões de sua baixa 
atratividade para os etnólogos. Se é a distintividade cultural que possibilita o 
distanciamento e a objetividade, instaurando a não-contemporaneidade entre o nativo e o 
etnólogo, como é possível proceder com as culturas indígenas do Nordeste, que não se 
apresentam como entidades descontínuas e discretas? 
 

A categoria “índios do Nordeste” só vai surgir oficialmente na Antropologia brasileira 
em 1975, na Reunião da ABA, realizada em Salvador, onde será estabelecida a cooperação entre 
FUNAI e UFBA para gerar programas de assistência aos povos indígenas localizados na Bahia, 
“gerando dados e argumentos que fortalecem suas demandas”. Para Oliveira (2004: 18), “como 
resultante deste contexto, surge a primeira tentativa de definição dos “índios do Nordeste” 
integrado pelos “diversos povos adaptativamente à caatinga e historicamente às frentes pastoris e 
ao padrão missionário dos séculos XVII e XVIII (Dantas e outros 1992:433)”. O autor afirma 
que 

 
em vez de optar por um eixo ordenador central (como a história e as formas de colonização, 
ou nichos ecológicos e sua capacidade diferenciada de atender às demandas das culturas e 
gerar processos adaptativos), que lhes possibilitaria desenvolver um discurso teórico e 
interpretativo, os autores associam variáveis de natureza teórica muito distintas dentro de 
uma moldura que tem um caráter regional e particularizante. A unidade dos “índios do 
Nordeste” é dada não por suas instituições, nem por sua história, ou por sua conexão com o 
meio-ambiente, mas por pertencerem ao Nordeste, na condição de conglomerado histórico e 
geográfico (Oliveira, 2004:19). 

 
De acordo com Oliveira (2004) haveria uma desproporção entre o tratamento oferecido para os 
índios da Amazônia e os do Nordeste. Na Amazônia as dimensões ambiental e geopolítica 
seriam os centros dos debates, enquanto no Nordeste “as questões se mantêm primordialmente 
nas esferas fundiária e de intervenção assistencial”. Enquanto na Amazônia “a mais grave 
ameaça é a invasão dos territórios indígenas e a degradação de seus recursos ambientais”, no 
Nordeste, “o desafio à ação indigenista é restabelecer os territórios indígenas, promovendo a 
retirada dos não-índios das áreas indígenas, desnaturalizando a “mistura” como única via de 
sobrevivência e cidadania” (Oliveira, 2004:20). 

 
• “O ritual é uma outra aldeia” 
 
Sr. Júlio Suíra, atual Pajé Kariri-Xocó, certa vez nos explicou sobre o Ouricuri: “o único 
primitivo que nós temos é só essa área”.  Deste modo, o Ouricuri parece representar uma 
“ancestralidade” que está viva, atual. Talvez Sr. Júlio o diga por se tratar do único espaço de 
mata conservada, como afirmam os Kariri-Xocó, mas talvez ele esteja se remetendo a um 
costume mantido, a uma prática que os une e os identifica enquanto indígenas. 
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  Zé Nunes, indígena Kariri-Xocó, nos explicou que “os padres construíam a igreja e os criadores 
de gado foram expulsando os índios que foram morar na Rua dos Caboclos” e afirma que o 
Ouricuri “foi o responsável pelo mantimento da cultura”. Assim, as narrativas vão se construindo 
e remontando a história dos Kariri-Xocó com os elementos que compõem o imaginário destes 
índios.  

Devido à importância que os Kariri-Xocó assumem na história dos demais grupos, seja 
através da ajuda para o reconhecimento oficial ou na transmissão da “ciência indígena”, como 
eles chamam, considero este povo indígena como uma espécie de matriz disseminadora do 
“conhecimento indígena” entre os povos que praticam o Ouricuri (Ferreira, 2007). 
Os povos que praticam o Ouricuri em Alagoas são, além dos Kariri-Xocó, Xucuru-Kariri e 
Tingui-Botó, os Aconã e os Karapotó. Os Aconã se constituíram como uma aldeia a partir do 
rompimento com os Tingui-Botó, cujo atual cacique Aconã teria sido um cacique Tingui-Botó. 
Já os Karapotó teriam feito parte do mesmo aldeamento em Porto Real do Colégio. Os três 
primeiros povos estão sendo evidenciados neste artigo por possuírem o Ouricuri em suas terras, 
já que os demais o praticam entre os Kariri-Xocó. Em Alagoas há, de forma geral, uma divisão 
entre povos indígenas que praticam rituais com Praiás, que não serão objeto de nosso estudo, e 
povos indígenas que praticam rituais do Ouricuri 825. 
Para participar dos rituais do Ouricuri há um “regime” que deve ser obedecido. Não se deve 
praticar relações sexuais e ingerir bebidas alcoólicas. Kainã explica que se o “curandeiro” não 
respeitar as restrições, a “erva de efeito curativo” que representa o bem, passa, então a trabalhar 
para o “mal”. Porém, Kainã afirma que “o índio nunca trabalha para o mal, o índio só trabalha 
para o bem”.  

Para Mota (2007:146), dentro da cosmologia Kariri-Xocó as plantas, principalmente as 
que são utilizadas como remédio, 

 
exercem um papel no seu imaginário, numa busca pela identidade étnica e direitos de 
propriedade da terra que eles definiram como ancestral. Plantas são reconhecidas não 
apenas como organismos biológicos, ou pelo o que se faz com elas, pois as plantas 
sobressaíam de forma singular e concreta. Elas são também elementos culturalmente 
significativos que tem propriedades biológicas e culturais. 

 
A terra permite a sustentabilidade de um grupo, possuindo uma dimensão simbólica em termos 
da organização social, tendo em vista o imaginário social que a permeia. A terra sacralizada 
reivindica um passado indígena, visto que, como disse Sabaru, indígena Tingui-Botó, “nós 
enterramos os antigo nessa terra”. Ela é a mãe, não apenas criadora, mas perpetuadora da 
cultura indígena. 
Sabaru explica o Ouricuri como uma “volta ao nosso passado”, onde há casas de palha, potes de 
barro, não possuindo energia elétrica. Sabaru diz: “você só vai conhecer os Tingüi-Botó se 
conhecer o lugar do Ouricuri”. 

                                            
825 Os Praiás são uma espécie de personificação de seres encantados que habitam o cosmos indígena. Rituais 

com Praiás também exigem um espaço territorial de uso exclusivamente ritualístico. O espaço onde acontecem os 
rituais com Praiás é denominado de “terreiro”. Esse tipo de ritual é praticado pelos povos do sertão (ver em anexo o 
quadro das etnias indígenas em Alagoas). Segundo Martins (2004:228) há “dois grandes grupos, provavelmente os 
mais representativos dessas diferentes linhas de religiosidade indígena: os Pankararu, que tem no Toré/Praiá sua 
expressão, e os Fulni-ô, que praticam o Ouricuri. Poderia ser elaborado um mapeamento sobre essas práticas, a 
partir das interações estabelecidas entre os mais variados grupos indígenas praticantes desses dois estilos de 
religiosidade indígena no Nordeste”. 
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Essas aldeias praticam seus rituais de acordo com um calendário quinzenal. Este 
calendário é organizado de forma que coincidem os dias do Ouricuri realizado nos Xucuru-Kariri 
e Tingui-Botó. Os rituais são realizados nos finais de semana, assim, em um fim de semana esses 
povos realizam seus rituais e no outro, participam do Ouricuri realizado nos Kariri-Xocó, 
juntamente com os Karapotó e os Aconã. 
É interessante destacar que, no caso dos Tingui-Botó, eles tem feito o reflorestamento da “mata” 
no local onde se realiza o Ouricuri. O “viveiro” onde ficam as mudas está localizado na escola da 
aldeia, segundo eles “para as crianças pegarem gosto”.   
Durante a realização da pesquisa sobre xamanismo, Maninha, indígena Xucuru-Kariri, nos 
perguntava: “pra que estudar esse negócio de xamanismo?” 826. Mesmo explicando que não 
pretendíamos pesquisar os segredos, aquilo que seria de domínio exclusivamente indígena, ela 
manifestava seu descontentamento e dizia que deveríamos estudar a questão territorial. Desejo 
este, aliás, manifestado por grande parte dos indígenas que entrevistamos, e que veio se 
concretizar na pesquisa sobre as terras indígenas no estado de Alagoas e Sergipe. 

Pode-se dizer que as temáticas abordadas pelas pesquisas encontraram tipos de aceitação 
e de dados diferentes. Enquanto que na pesquisa do Atlas os indígenas, de modo geral, 
informavam minuciosamente os dados sobre terras, a pesquisa sobre xamanismo foi permeada 
por segredos. A palavra Ouricuri sempre aparecia, mas como algo do qual não se poderia falar. 
Desta forma, o Ouricuri esteve sempre presente demarcando um lugar, uma fronteira na qual não 
poderíamos entrar, ainda que não tivéssemos esta intenção. 

Sempre nos contavam histórias de pessoas que, não respeitando o segredo e, escondidos, 
teriam visto os indígenas praticando seu ritual e teriam ficado loucas ou até mesmo morrido. O 
Ouricuri, então, deve ser respeitado enquanto segredo e enquanto ritual de domínio 
exclusivamente indígena já que as retaliações sofridas não seriam simplesmente impostas pelos 
grupos, caso os infratores fossem descobertos, mas por outros domínios que não exclusivamente 
humanos. O mesmo seria válido para aqueles indígenas que contassem sobre o segredo ou que 
infligissem regras impostas a partir deste ritual. 
O Ouricuri possui, então, uma função também política. De acordo com o Pajé Kariri-Xocó, Sr. 
Júlio: “é no Ouricuri que a gente toma as decisões”. As decisões mais importantes devem ser 
tomadas no Ouricuri, de acordo com os indígenas, possuindo a função de organizar politicamente 
o grupo. Mas não é político apenas nesse sentido. Quando José Nunes, Kariri-Xocó, nos explicou 
que “o ritual é uma outra aldeia”, estabeleceu claramente em sua fala uma fronteira identitária 
da qual a parte que cabe ao pesquisador saber, participar, é justamente o não saber e o não 
participar.  

 
• Imaginando diálogos e reelaborações 
 

Para Phillipe Descola, 
 

“al fetichizar la naturaleza como un objeto transcendental, cuyo control se desplazaría 
del capitalismo predatorio al manejo racional de la economía moderna, los 
movimientos conservacionistas, lejos de cuestionar los fundamentos de la cultura 
occidental, más bien tienden a perpetuar el dualismo ontológico típico de la ideología 
moderna. Sin embargo, es posible que el programa propuesto por los activistas 
ambientales conduzca, involuntariamente, a una disolución del naturalismo, puesto que 

                                            
826 Maninha faleceu em 11 de outubro de 2006, considerada como um símbolo de luta entre os “índios do 

Nordeste”. 
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la supervivencia de toda una variedad de no humanos, hoy cada vez más protegidos de 
daños anthrópicos, dentro de poco dependerá casi exclusivamente de convenciones 
sociales y acciones humanas” (Descola, 2001:119). 

 
Talvez estivéssemos falando, então, do que Morin chama de “ecologia da ação”. Para ele, 

“el principio de ecología de la acción implica también entrar en el juego de interacciones que 
representa el medio histórico y social donde se sitúa la acción, con el riesgo de que esta última se 
vuelva en contra del actor y acabe con él” (Morin, 2005: 86). 

Assim, o debate sobre como a Antropologia vem trabalhando com o par Natureza e Cultura 
vem sendo suscitado por autores tais como Descola, Pálsson, Ellen, Rival (Descola e Pálsson, 
2001), Latour (2005), Viveiros de Castro (2002), entre outros. Decola e Pálsson (2001), parecem 
se aproximar da idéia de uma Antropologia Simétrica proposta por Bruno Latour (2005), onde 
humanos e não humanos devem ser objetos de investigação antropológicos. Para os dois primeiros 
autores a Antropologia se demorou por muito tempo na dicotomia natureza-cultura, sendo mesmo 
sua base epistemológica, e aí estaria a dificuldade em relativizá-la, desconstruí-la, quando na 
verdade tal paradigma não daria conta das diferentes formas de percepção da natureza. 

Viveiros de Castro (2002:339) afirma que a Antropologia dissolveu a “antiga divisão 
tradicional do trabalho entre os especialistas em sociedades ‘puras’ e aqueles em sociedades 
‘aculturadas’”. Mais adiante, diz ver com “certo desconforto” uma tendência a fazer uma “ 
‘avaliação para cima’ do impacto da conquista”, já que esta visão, em seu extremo, poderia levar 
a uma “vitimização” das populações indígenas frente ao ocidente. Para o autor,  

 
apesar de seu radicalismo bem intencionado, esse tipo de explicação termina por ver os 
povos indígenas como joguetes da lógica onipotente do Estado e do Capital, como eles 
o seriam, por outro lado, da razão ecológica ou sociobiológica: presos entre a História 
européia (ou mundial) e a Natureza americana (ou humana), as sociedades nativas se 
vêem, com isso, reduzidas a puros reflexos de uma contingência ou de uma 
necessidade igualmente extrínseca (Viveiros de Castro, 2002:341). 
 

Mas, se nos é permitido levantar tal questão, será que a atual, ou pelo menos tem-se a 
impressão de ser assim, divisão entre “povos indígenas da Amazônia” e “povos indígenas do 
Nordeste”, divisão feita não simplesmente por suas trajetórias históricas, o que justificaria por si 
tal divisão, mas mesmo por linha teóricas que vêm se desdobrando nos estudos destes povos, não 
estaria reproduzindo, no Brasil, aquele modelo analítico que é alvo de críticas pelo autor? É 
apenas uma questão que talvez nem seja legítima. 

Podemos, então, nos perguntar: como os povos indígenas (“amazônicos” ou “do 
Nordeste”) vêm dialogando, e se é que é possível falar em diálogo, com estas teorias? Como, ou 
se, estes povos vêm dialogando entre si? Até que ponto a academia vem influenciando as 
estratégias identitárias, se é que podemos falar em alguma influência e em estratégias 
identitárias, destes povos indígenas? Ou, ao contrário, até onde as formas de percepções de 
mundo destes povos realmente estão ligadas às teorias desenvolvidas sobre suas histórias e 
concepções? 

 No caso dos povos apresentados neste trabalho podemos nos questionar: até onde o 
“saber tradicional” relacionado ao conhecimento de plantas, à medicina indígena, ou, à “ciência 
indígena” pode estar relacionado ao discurso dos movimentos ambientalistas que chegam para 
estes indígenas pela via da mídia? Como, ou se, estes indígenas apreendem este discurso e 
reelaboram de acordo com o “saber local”? O que pensam sobre e como praticam o 
reflorestamento da mata? Quais são as suas perspectivas sobre seus futuros, ao invés de só 
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falarmos em reelaborações que busquem trazer de volta um passado perdido? São muitas as 
questões e, ao menos por hora, nenhuma resposta. Mas, de todo modo, talvez seja, na expressão 
já muito batida de Claude Lévi-Strauss, “bom para pensar”. 
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TecoLudem: ‘Terapêutica Ecoformativa Lúdica e Emocional’ de Re-
encantamento pela Natureza. 

Shirley Monteiro de Melo  
(UFPB. Secretaria Estadual de Saúde Pública do RGN) 

 
Brotamento e florescimento de TecoLudem - 
Este texto nasce como relato da minha experiência enquanto Bióloga e Psicóloga trabalhando 
com crianças em Ludoterapia individual e de grupo, ao longo de oito anos no campo da saúde 
pública e no âmbito da clínica privada, sob abordagem psicológica nas linhas psicocorporal e 
Junguiana. Foi nestes dois contextos que iniciamos este trabalho a partir da inserção dos quatro 
elementos da Natureza nas vivências lúdicas e psicocorporais com fins psicoterapêuticos na área 
da saúde. Percebendo então o grande encanto e emoção mobilizados por estas práticas nas 
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crianças, iniciei a elaboração ideativa de uma reconstrução na forma de se pensar a educação 
para consciência ambiental em nossas crianças, como espaço de atuação não apenas dos 
educadores e professores, mas também da Psicologia da Saúde, uma vez que a consciência 
ambiental e planetária, no sentido da compreensão da Teoria de Gaia, implica na Saúde integral 
de um Ser integrado e consciente de suas relações com a Natureza, com a Comunidade, com o 
Outro e com Si-mesmo em suas emoções e em sua corporeidade  sensorial amplificada; 
amplificações que florescem a partir de um envolvimento das quatro funções mentais, segundo a 
teoria Junguiana, bem como das vivências subjetivas e coletivas que propomos como base para o 
desenvolvimento de uma consciência ambiental, a fim de que possibilite o que autores como 
Edgar Morin, Fritjof Capra, Pierre Weil, Roberto Crema e outros defendem como ‘Eco-
alfabetização planetária’. Estou certa de que para chegarmos a este objetivo é necessário 
percorrer as vias essenciais e ontológicas da espécie humana no que Gilbert Durand denomina 
‘trajeto antropológico’, ou pelo menos resgatar e retomar as ambiências deste trajeto, trajeto que 
envolve desde princípios cinestésicos da corporeidade à construção da identidade de Si, na auto-
imagem que se forma impregnada de cenários, odores, aromas, tatos e sabores; impregnações 
enriquecedoras dos processos elaborativos da Psique, em sua construção simbólica de 
significados, afetos e valores. Está claro que esta construção inconsciente-consciente da 
personalidade e da identidade se dá em um todo de imaginárias socializantes, e entre estas 
essencialmente considero o cotidiano dos fenômenos da Natureza, no cotidiano dos jardins da 
infância, o jardim da casa, da rua, da escola, ou um bosque, de forma lúdica, leve, afetiva, como 
acontecia e aconteceu ainda em meus tempos de infância da década de 70; e que hoje deve ser 
resgatado de forma ‘evanescente e afetual’, como também diria Maffesoli considerando-se o 
retorno de um ‘vitalismo orgânico’ na  ‘socialidade’ contemporânea e  pós-moderna (Maffesoli, 
2000). Esta noção de integração afetiva de identificação e encantamento pela Natureza é muito 
bem desenvolvida pela poesia de Gaston Bachelard, e tantos filósofos da antiguidade, além de 
antropólogos que deram início aos estudos acerca da “topofilia”. Trata-se porém aqui, de 
pensarmos em nossas crianças presas em apartamentos muito bem equipados, que no fim de 
semana vão para parques aquáticos tematizados, bem como nas crianças dos conjuntos 
habitacionais populares padronizados, em ruas sem árvores, sem pássaros, e quintais sem 
brincadeiras verdes ! Devemos pensar em nossas crianças que nunca visitaram as galinhas em 
seus ninhos no intuito de descobrir se já há ovos postos a recolher, além de não conviverem com 
pássaros soltos nas árvores das redondezas, reconhecendo seus ritmos e cantos. Mas devemos 
pensar também, em nossas crianças que pouco (ou nada mais) brincam de casinha, de médico, ou 
de mãe e filha, na troca de carinhos, papéis, tatos e toques de elaboração simbólica das relações 
adultas, através do brincar entre si. 
 
A proposta da TecoLudem vai portanto, além do intuito de vencer os entraves de uma Educação 
Ambiental que ainda não se incorporou à totalidade do Ser e da noção de Si, busca resgatar nas 
crianças as potencialidades psíquicas e arquetípicas da relação afetiva-emocional-simbólica com 
a sabedoria silenciosa que vem das percepções da Natureza no cotidiano; resgatar as 
potencialidades psíquicas da sensibilidade metafórica, da capacidade subjetiva de criar símbolos 
pela imaginação expressiva, ao em vez de termos crianças tomadas por signos advindos das 
imagens externas e prontas que a televisão e os jogos eletrônicos oferecem; resgatar a expressão 
e comunicação das emoções entre si, e com os adultos atualizando-se autenticamente em suas 
relações com o mundo e com o Outro, não só pelo toque do teclado nos encontros das ‘ciber-
tribos’, os quais pela polaridade apresentam os bons aspectos inovadores, mas há que se 
possibilitar também o encontro aconchegante do abraço, das danças de roda, e dos afagos na 
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corporeidade do brincar juntos. Interação com o outro na Natureza e com a Natureza em todos os 
seus elementos imprevisíveis. Sim a alegria do imprevisto que não assusta, mas que alegra e 
ilumina na organicidade de andar descalço na terra morna que vai respingando-se de chuva 
gelada, percebendo no tato as temperaturas opostas, no olfato o cheiro da terra molhada, na visão 
do céu que muda de cor, e nos sons que se agitam com o vento nas árvores, junto aos gritos 
alegres em meio aos pássaros que cantam até para buscar abrigo. Viver em Si e no todo, a 
própria 6ª Sinfonia em Fá maior-op.68- “A Pastoral” de Beethoven, e depois descobrir que nem 
gripou! 
 
 O Ser humano que está íntegro e integrado à Natureza,  pela alimentação e pela emoção 
do corpo e da alma, tem seu sistema imunológico fortalecido. O ser que está cindido, 
neurotisado, e fragmentado pelos modelos impostos de uma agenda infantil cheia, sem espaço 
para brincar; ou abandonado a esmo na comunidade sem espaço para ser olhado e escutado, e da 
mesma forma desrespeitado em seu brincar, adquire mais rapidamente os processos simbólicos 
do adoecer, seguindo ou tendo que se adaptar aos modelos dos adultos que tecem os atuais 
cenários nos quais “se deve crescer, e vencer”. Em resposta criamos a ‘TecoLudem’ como um 
caminho re-integrativo de Ecologia Emocional, pensando na reintegração emocional a partir de 
vivências eco-antropológicas ancestrais, como um resgate da consciência de unidade com a 
Natureza a qual possibilita a atualização das forças vitais internas e subjetivas, forças vitais de 
resistência e enfrentamento pela transcendência-imanente. Como? Pela via emocional da 
sensibilização e do re-encantamento pela Natureza, em seus sábios e singelos fenômenos 
oferecidos no cotidiano.  
 
            Inicialmente entre 2000 e 2005 fundamentamos teoricamente este trabalho a partir da 
Psicologia Junguiana e Reichiana, trabalhando-se com ênfase na função simbólica da técnica de 
Imaginação Ativa, a consciência Bioenergética pela respiração, e a terapia da Gestalt como 
integração de experiências pessoais, a partir de vivências significativas. A este corpo teórico-
prático vivencial associamos a Teoria de Gaia desenvolvida pelos Biólogos James Lovelock & 
Linn Margulis que ampliaram o conceito e a compreensão da ecosfera, a síntese de todos os 
ecossistemas que interagem, como um organismo único, um ente vivente do qual somos ínfima 
parte, assim como um sub-tipo de células entre tantas outras unidades celulares especializadas de 
Gaia , a formarmos todos juntos, seres vivos e elementos da Natureza, os tecidos de Gaia, nome 
dado à Mãe e Deusa Terra pela civilização grega.  
 
Posteriores leituras possibilitaram conhecer Arne Naess em seu trabalho com o conceito de 
‘Ecologia Profunda’, similar e harmônico com minhas intenções pela via da ‘Ecologia Lúdica 
Emocional’ florescente em mim a partir das raízes de uma  infância de contrastes vitais, nos 
caminhos constantes do ir e vir entre Brasília e Porto Alegre, e posteriormente da experiência 
como Psicoterapeuta Infantil em Ludoterapia, que nada mais é que a Psicoterapia reintegradora a 
partir da função simbólica do ‘brincar’. Para Arne Naess e também para mim, a única 
possibilidade de sensibilizar o ser humano para a consciência ambiental, muito além de um dado 
racional abstrato, é dar a este ser humano ainda como criança, a chance de entrar em contato com 
a Natureza como uma experiência individual e subjetiva intensa de significados, sendo 
importante que este contato vivencial aconteça em uma localidade de expressão exuberante de 
flora e fauna autênticas, e que não esteja sob domínio da ação humana. Experiências deste tipo, 
marcaram continuamente minha infância, nos caminhos contrastantes das estações e topografias 
entre o árido Distrito Federal da década de 70 e a sempre verdejante topografia do Rio Grande do 



 1199 

Sul, com seus morros, parrerais, patos, galinhas, cuscos, cavalos, pomares e temporais. Infância 
permeada por um ir e vir entre polaridades geofísicas. Mais recentemente Carlos Antonio 
Fragoso Guimarães cita na área da Psicologia “o vínculo experiencial-fenomenológico entre 
Ecologia Profunda e Psicologia Profunda- no sentido junguiano, rogeriano e transpessoal do 
termo”, que se faz presente na concepção do “eu ecológico”. Fragoso cita ainda o filósofo 
Warwick Fox que cunhou o termo “ecologia transpessoal” e o historiador Theodore Roszak o 
qual se utiliza do termo “ecopsicologia” para expressar a profunda conexão entre a Psicologia 
não-freudiana e a Ecologia, antes consideradas áreas completamente separadas. Neste sentido 
Fragoso (2007) cita Capra para tecer considerações sobre a ênfase nas ciências da Vida como a 
Biologia, a Ecologia e a Psicologia, como importante aspecto da mudança paradigmática no 
campo dos saberes científicos. Considero porém, que a ênfase deve ser dada na integralidade 
destas com a Física quântica e suas micro-partículas, assim como com a Astrofísica, e 
principalmente com as Ciências Humanas, da qual faz parte a Psicologia inclusive. Integralidade 
esta que muito se beneficia não só da Sociologia Compreensiva, mas  muito mais se beneficiará 
dos estudos em ‘Arqueologia etmológica e comparada das Religiões’, assim como das pesquisas 
fundamentadas na Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand em sua amplitude 
epistemológica, considerando-se ainda o atual e precioso resgate dos ‘saberes tradicionais’ no 
sentido dos ‘saberes de povos que conseguiram preservar seu corpo de saberes e tradições’, 
apenas como exemplo, a sabedoria das concepções indígenas de saúde, e seus saberes 
fitoterápicos associados à mística filosófica de respeito, e vinculação com a Natureza.  
 
Hoje a TecoLudem lança-se para além do campo terapêutico psicocorporal, buscando também 
construir espaços educacionais, visando nestes espaços não clínicos a eco-formação, ou seja, a 
sensibilização para a consciência ecológica pela via emocional e vivencial de elaborações 
simbólicas significativas, a partir de vivencias lúdicas de grupo interativo com a Natureza em 
seus elementos e comunidade; trazendo ainda os aspectos preventivos em saúde psíquica pela 
socialização, atualização e expressão das emoções e sentidos existenciais, diante do estresse 
cotidiano que já afeta nossas crianças em níveis variados. Assim, além da consciência ecológica, 
consideraremos as Inteligências emocional e espiritual (Zohar & Marshall, 2002) como 
importante aspecto da Psique na formação de uma consciência cidadã e planetária. Após o 
encontro com a Teoria das Estruturas Antropológicas do Imaginário de Gilbert Durand, 
enquanto mestranda a proposta da TecoLudem se amplia conjugando a partir de uma ‘postura 
metanóica’ minha formação teórico prática em Psicologia a pouco citada, com os pressupostos  
epistemológicos  da ‘razão sensível’ de Michel Maffesoli (1998) e a ‘educação de sensibilidade’ 
de Marcos Ferreira Santos (2004), as quais ressaltam e favorecem possibilidades educacionais 
que privilegiam as quatro funções mentais da Psique estudadas e elaboradas por Carl Gustav 
Jung (pensamento, sentimento, sensação, e intuição). Percepções da quaternidade de dimensões 
simbólicas e de ciclos arquetípicos, revitalizados por formas mais envolventes de se cumprir 
nosso trajeto subjetivo, coletivo e antropológico na Terra.  
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De Aldeia de pescadores a “Paraíso Tropical”: desenvolvimento e o 
imaginário social na Garça Torta 
Luiz Antônio Lopes Siqueira (UFAL) 

A Formação 

Nossa história é registrada a partir dos portugueses (séc.XVI), no entanto, é sabido que 
em nosso território havia índios, sendo eles os habitantes originais de toda a costa brasileira, 
ocupando as regiões com as melhores condições de vida, como por exemplo,  as regiões ricas em 
bacias hidrográficas, quesito fundamental para a existência da vida. 

No início de nossa colonização, nos séculos XVI e XVII, os portugueses se utilizaram 
desse conhecimento para a ocupação de nosso território, e acabaram dividindo os espaços com os 
índios. E se a princípio os colonizadores fizeram contatos cordiais e amistosos, com os índios, 
posteriormente os dominaram através de uma relação hostil e violenta, proporcionando estragos 
irreparáveis nessas culturas em todo o Brasil.  

Não há referência bibliográfica que cite a presença de aldeamentos indígenas em Garça 
Torta, mas tendo em vista que o território alagoano foi marcado pela existência de várias tribos 
em diversas regiões, acreditamos que Garça Torta não fuja à regra, mesmo porque, indígenas 
habitaram a região de Paripueira, a menos de 25 Km de Garça Torta, deixando suas referências 
culturais.  

A despeito disto, é sabido que Garça Torta, ainda em dias de hoje, possui fortes traços 
culturais indígenas, nas presenças das benzedeiras, das curandeiras, e ostreiros existentes na 
região, oriundos de tais matrizes étnicas. Além do próprio nome do povoado, e de uma 
infinidade de traços culturais tão bem expressos através da sua culinária, com a moqueca de 
peixe, peixe frito a palha de bananeira, a tradicional peixada, e nos próprios instrumentos e 
técnicas de pesca, onde a presença indígena está presente e faz parte do cotidiano cultural da 
comunidade. 

As pessoas que migraram para Garça Torta, no início de seu povoamento no séc.XIX, 
eram, em sua maioria, mamelucos vindos de Marechal Deodoro que chegam embalados pelo 
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sonho de melhorias na condição de vida, na , então, nova capital  Maceió, do, então, recém 
criado Estado da Alagoas.. 

 Atraídos pela beleza da região, de praias tranqüilas e fartas em peixes, aliado aos baixos 
preços das terras e de grandes dimensões (eram terrenos de 5 e 7 mil metros quadrados, 
delimitados entre mar e o fim do morro, em direção continental, também chamado de barreira), 
onde obten-se uma idéia de “Paraíso”, pois se na frente via-se o mar, atrás via-se o céu, efeito 
ótico provocado pela necessidade do olhar se posicionar para cima, para se ver o fim das terras.  

Com o passar do tempo, esses terrenos foram se subdividindo entre os parentes e amigos, 
formando verdadeiras comunidades familiares, ou territórios embasados na solidariedade, no 
companheirismo e na afinidade pessoal, práticas características do local até hoje. 

Ao redor da casa de Seu Lira, por exemplo, pescador, descendente de umas das primeiras 
famílias a chegarem a Garça Torta (1864), e morador local desde seu nascimento em 1935, 
podemos encontrar hoje, seus sobrinhos, irmãs, irmãos, cunhados, enfim, todos os tipos de 
parentes, oriundos desse tipo de povoamento. O mesmo acontecendo com Dona Zarele, 
moradora nascida em Garça Torta e cujas raízes familiares, se fixaram em 1896.  

Boa parte das terras, de Garça Torta, foram registradas ao modelo de usucapião, 
caracterizando o local como área de invasão popular, fato este ocorrido, provavelmente, num 
momento após o fim da escravidão, onde negros buscaram  regiões para habitação.  

Dirceu Lindoso, em seu livro “Formação de Alagoas Boreal (2000)”, refere-se ao final da 
escravidão, de uma migração de negros ex-escravos para o litoral, onde se dedicaram à pesca de 
mergulho, nas construções e conduções de barcos, ofícios, estes, de domínio entre eles.  

Sendo narrada por seu Lira a habilidade dos negros na condução de barcos e na prática da 
pesca de mergulho, incorporando aos costumes alimentares da região, espécies como o camarão, 
o polvo e a lagosta. É possível que ao final do séc. XIX e início do séc.XX, negros vindos de 
regiões mais ao norte, como Pratagi, Ipioca e até Porto Calvo, postos onde haviam engenhos, se 
assentaram na região, engrossando o povoado de Garça, se misturando com ela, e enriquecendo 
sua cultura. 

Dessa mistura, entre os Mamelucos de Marechal (mãe-cult “ de Maceió”), dos guerreiros 
e pastoris, e dos Negros (ex-escravos), dos cocos e pescas de mergulhos, obtemos a massa base 
da construção de Garça Torta, formando um espaço rico em expressões populares, socialmente 
livre e democrático, baseado em suas próprias crenças e tradições. 

Em virtude da despreocupação do município de Maceió que esteve sempre de costas para 
o norte, (ao melhor estilo caranguejo, Maceió forma-se com a cara na lagoa do Bebedouro, 
bairro-berço do município, com um braço em Santa Luzia do Norte, cidade fundadora do estado, 
e um outro na Barra de São Miguel, cidade costeira e rica em atividades mercantis, interligados 
ao porto de Jaraguá, central comercial e posto tributário do Estado, se posiciona de costas para o 
norte, que fica em estado de invisibilidade, e longe de suas influências), esse povoado vai se 
desenvolver aos mesmos moldes dos Mucambos. Num estado espontâneo e solidário, com uma 
sociedade mais livre dos preconceitos e das práticas e imposições sociais da. Sugerindo um 
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terreno fértil para o desenvolvimento de culturas socialmente democráticas, ideais modernos de 
construção para sociedades mais justos.  

Lindoso (2000), define os Mucambos, como espaços de aldeamento que se 
desenvolveram longe da Casa Grande, compostos por negros fujões, brancos pobres, mestiços 
rejeitados e índios desajustados, onde, despojados das estruturas sociais mais fortes, formaram 
um projeto de vida alternativo e de contra-cultura em relação à colonização portuguesa. 

Se colocarmos a sociedade colonial, autoritária e preconceituosa, em comparação às 
sociedades modernas atuais, democráticas e mais livres, é possível imaginar que as práticas dos 
mucambos, eram mais próximas dos projetos de vida atuais, sobrevivendo aos desgastes do 
tempo e demonstrando uma certa vanguarda dessas sociedades, na ocasião, que se fundem nos 
pensamentos liberais idealizados de hoje em dia. 

O Desenvolvimento 
 Garça Torta de 1900 a 1940  –  O Olhar Romântico 

No início da primeira metade do séc.XX, Garça Torta, ainda quase colonial, tinha uma 
sociedade agrária e extrativista, retirando da terra tudo que se precisava.  

Seu Lira lembra do seu avô, lhe ensinando a fazer uma cabana com argila de boa 
qualidade, vinda da região ao lado, chamada Pratagi, e com bambus encontrados nas matas 
auxiliares da região, e para o telhado, folhas de coqueiros, encontradas em abundância por toda 
parte, e entrelaçados de baixo para cima, em uma técnica conhecida há muito tempo.    

Em uma vida quase tribal, e distante da cidade de Maceió, é observada pelos olhares 
nacionalistas do modernismo, que buscaram uma identidade nacional, como José Lins do Rego, 
que escreveu um romance, intitulado Riacho Doce (1939), registro primoroso e identificador do 
Distrito ao qual pertencia o povoado de Garça Torta. 

Na obra, Riacho Doce (1939), José Lins do Rego descreve uma situação de exploração 
estrangeira em relação à nossas riquezas humanas e naturais, em nome de um progresso não bem 
compreendido pela população local. E a resistência de uma avó mágica e feiticeira que, lutando 
pela manutenção de suas crenças e costumes, reage com a força e os encantos de sua tradição. 

A partir dessa visão, conseguimos conhecer a fundo as raízes culturais desse aldeamento 
de pescadores. Sendo possível encontrar a avó do pescador, protagonista da história, ainda hoje, 
através do exercício do legado de suas práticas religiosas, ricas em um sincretismo tradutor, e 
quase oficial da região.  
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 (1940 a 1970) – O Estado Concreto 

Em um segundo momento, dentro do séc. XX, e sob as influências do Estado Novo e dos 
ajustes das forças de trabalho, na tentativa de passar de uma cultura agrária para uma vida 
“Industrial Moderna”, Garça Torta caminha em sua rotina saudável e de lentas mudanças.  

Contendo em sua vida diária o espírito do pescador, “Seu Lira”, narra uma vida que não 
era fácil, mas suficiente para a subsistência :  

“Tínhamos o peixe pra pescar, a macaxeira, o feijão, o inhame e o milho 
que a gente plantava, o excedente a gente vendia na Saúde, pra sempre  ter um 
dinheirinho”.  

Saúde é uma região em Ipioca, bairro de Maceió, onde existia uma fábrica de tecidos, 
“Fabrica da Saúde”, e conseqüentemente um mercado consumidor, que virava uma grande feira 
no domingo, sendo possível vender produtos e assim obter algum dinheiro, para comprar as 
roupas, o arroz, o sal e outros produtos necessários, além da divertida prática da feira, tradição 
em todo o Nordeste.  

Continua Seu Lira :  

“Fora isso a gente vivia de bico, eu já fiz muita coisa nessa vida”. 

A empresa de cal, narrada por José Lins do Rego em seu livro, e que realmente existiu, 
deixou marcas nas cabeças mais aguçadas de Garça Torta. Seu Lira, que havia nascido em 1935, 
pescador por natureza e vivente de improviso, aos 21 anos, ou 1956, conseguiu, através de uma 
mistura explosiva, desenvolvida em sua própria casa, extrair a matéria prima dos arrecifes da 
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região, e levando a um forno de sua própria construção, obtém o cal, mercadoria de valor e 
vendável na cidade por um bom preço, completa seu Lira : 

“Foi bom aquele tempo, vendi até na cidade de Maceió, Eu 
tinha um caminhão que me ajudava, mas depois, deu pra  trás”,  

Nesse fato, fica claro o esforço, através de Seu Lira, de Garça Torta em se integrar à 
sociedade urbana ou moderna, buscando o progresso local, mas a cidade distante, não a vê de 
forma precisa e não corresponde as aspirações locais. 

Garça Torta nunca teve uma Escola de boa qualidade em seu povoado, um Posto de 
Saúde ou um Saneamento adequado, apoiando seus esforços de crescimento e diminuindo os 
naufrágios das tentativas de integração ou de desenvolvimento sonhado pelos seus moradores, 
voltando para os seus antigos projetos de vida, mais seguros, funcionais e confiáveis. 

Nesse período, intensificam a presença de pessoas estrangeiras na região, que mais uma 
vez, atraídos pela tranqüilidade e beleza local, levantam suas casas e sítios e aproveitando a mão 
de obra local, aumentam a infra-estrutura interna da Garça, fortalecendo as estruturas locais. 

Dona Zarele, faz uma observação muito interessante à respeito dessa época ; 

A Garça começou a ficar ruim quando surgiram os muros das casas, não dava mais pra 
gente andar aqui. O Fernandes Lima, vivia reclamando de mim, pra minha mãe, só porque eu 
andava a cavalo na estrada dele. (Zarele,2008) 
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Dois fatos importantes, lembrados por D. Zarele, preparam o ambiente de Garça Torta 
para o próximo momento :  

O 1o. é a Energia Elétrica (1961), que traz uma infra-estrutura básica, necessária que 
faltava em Garça Torta,  jogando-a para o século XX. 

O 2o. é a construção da Igreja de São Pedro (1964), padroeiro da Garça e que vai dar 
origem as tradicionais festas juninas locais, passando a ser o grande palco dessas composições, 
enfatizando as expressões populares e reafirmando suas práticas. Quase todos na Garça são 
devotos de São Pedro.  

 
1970 a 2000 – O Paraíso Tropical. 

 
Nesse terceiro momento, Garça Torta vivencia uma aproximação acentuada com a 

cidade, através de (seus) moradores de finais de semana e de dois movimentos libertários dos 
anos 70, que buscaram, em regiões com menores influências da sociedade urbana, os espaços 
ideais para fixação. 

São esses movimentos iniciados nos anos 60 do sec.XX, distintos e alheios à história da 
Garça Torta, porém vindos de radicais congruentes, ao encontrarem Garça Torta, se identificam 
com o local, e entrando em ressonância com a região, valorizam a cultura existente e alinham 
Garça Torta aos tempos contemporâneos. 

Um dos movimentos, foi o “Movimento Hippie da Contra-Cultura”, que em 1974, 
buscando a compreensão de si mesmo e a transcendência espiritual, encontram na Garça Torta o 
espaço ideal para suas práticas de vida, identificando Garça Torta como um território livre, um 
“Um Paraíso Natural”. 

E o outro, ao final dos anos 70, em 1978, quando os “Ambientalistas”, no sentido mais 
amplo da palavra, que junto a Salgema, empresa química que se instalara em Maceió e provocara 
a vinda de universitários recém formados de diversas áreas e localidades, desencadeia a 
instalação dessas pessoas na região, onde através de seus olhares perceptivos e sensíveis, vão 
assistir e vivenciar a Garça Torta em sua plenitude. 

Esses dois movimentos, o hippie e o ambientalista, ao se instalarem em Garça Torta, 
misturam suas idéias com o local, acentuando as práticas existentes e atualizando outras, além de 
acrescentar novas.  

Enriquecendo a cultura dentro do povoado, levantam as bandeiras da cultura e da 
liberdade de expressão, fazendo dos anos 80 o ponto mais alto das práticas culturais dessa 
sociedade, tornando Garça Torta num local de práticas culturais peculiares na Cidade. 

Esse momento, é lembrado por Juninho, ambientalista e morador da Garça Torta ha 30 
(trinta) anos, que carinhosamente o chama de :  “o momento mágico da Garça“. 
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Essa construção deu origem à “Tradição Cultural da Garça Torta”, identidade 
reconhecida por diversos segmentos da sociedade, resultado de um desenvolvimento local, 
espontânea, livre e natural.  

O que era uma aldeia de pescadores e artesões, se fazia agora um bairro, reduto de 
pescadores, artesões, intelectuais, políticos, artistas e afins, compondo uma sociedade dinâmica, 
democrática, produtiva e atual, formada por elementos de diversas localidades e com diferentes 
linhas do pensamento. 

O Bairro de Garça Torta é criado através da lei municipal 4953 em 06 de janeiro de 2000, 
que altera a lei Nº 4.687/98, que dispõe sobre o perímetro urbano de Maceió, a divisão do município em 
regiões administrativas e inclui o abairramento da zona urbana e dá outras providências. 

O desenvolvimento da Garça e o avanço da cidade, se chocam a partir desse momento, 
onde os olhares visionário dos construtores de Maceió, e dos espertos e oportunistas estrangeiros 
exploratórios, começam a agir de forma silenciosa na região, mudando sua paisagem e 
interferindo em sua trajetória. 
 
O Conflito 

A Interferência  - O Modelo de Desenvolvimento 
 No início desse século e a partir da chegada de projetos desenvolvimentistas em Garça 
Torta, percebemos a relação conflitante causada pela presença dessas forças na região, nos 
levando ao questionamento desse modelo de desenvolvimento. 

 Anthony Giddens, ao falar da Modernidade, cita a perda do tempo e do espaço, onde ; 

O dinamismo da Modernidade deriva da separação do tempo e espaço e de sua 
recombinação em formas que permita o zoneamento tempo-espaço preciso da vida social : 
Do desencaixe dos sistemas sociais e a reordenação reflexiva das relações sociais. 
(Conseqüências da Modernidade. 1991.) 

 A expansão municipal que chega e dispara um processo de reorganização social, é regida 
por forças especulativas e particularizadas em seus interesses, que se consolidam num sentido de 
cima para baixo, interferindo na trajetória da região, modificando a paisagem e alienando seu 
sentido original. 
Zygmunt Bauman chama esse efeito de “Modernidade Líquida” (2001), devido ao seu poder 
invasor e modificador dos espaços. Essa operação se faz pela capacidade de fluidez desses sistemas, 
ou Modelos de Desenvolvimentos, que penetram com intensa velocidade nas regiões focadas, e 
atuando como fatores de entropia nessas sociedades, precipitam modificações, quase sempre, ao 
seu favor.  

Alcançando seus objetivos pessoais e não levando em conta os interesses coletivos, 
acarretam profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana, em um processo 
antagônico e de diferentes projetos de vida, que se embatem na luta pelos mesmos espaços. 
A ordenação e reordenação das relações sociais, nestas regiões afetadas, se fazem de forma 
excludente e desigual, em relação aos seus integrantes sociais, pois contando com a participação 
determinante de um conhecimento técnica-informacional superior, características de estruturas 
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mais ricas e carentes em regiões tradicionais como Garça Torta, desprezam e não interagem com 
as estruturas locais. 

Quando não há a interação entre as forças envolvidas nesses processos, então há perdas no 
trabalho para um dos lados, e nestes casos iguais ao de Garça Torta, as perdas são suas 
riquezas naturais e humanas, dotadas de uma cultura própria e original, provenientes de uma 
construção secular e determinada pela ecologia natural de seus integrantes, em sua totalidade. 

Milton Santos, doutor e professor da USP, escreveu : 

O espaço é a acumulação desigual no tempo. 
(Pensando o espaço do homem 2004) 

Validando os espaços construídos no transcorrer dos tempos, o que legaliza a existência 
de Garça Torta, em si, abrangendo a sua ecologia com todas as suas riquezas humanas e naturais. 
Não existem espaços vazios. 

A historicidade do homem deve ser considerada como parte integrante dos processos de 
desenvolvimento humano e social, e qualquer programa considerável de desenvolvimento deve 
estar comprometido com a história local, evidenciando questões compositoras de nossa 
sociedade, conservando nossas tradições, e assim, promover a inclusão social.   

Nesse momento, Garça Torta é desconsiderada pelos olhares insensíveis, particularizados 
e especulativos dessas forças de desenvolvimento, que buscam o lucro de seus negócios, 
alienando o social e excluindo a população desse processo. 

O “Modelo de Desenvolvimento” que chega à Garça Torta, transforma a antiga aldeia de 
pescadores, em uma espécie de ”Paraíso Tropical”, ofertado ao mercado de forma banalizada, 
que sem perceber a essência do local, modifica sua paisagem, podendo liquidada-la em pouco 
tempo. 

 
Fortalecendo uma Paisagem 

Lindenberg Medeiros e Flávia Moura  Professores Doutores da UFAL , em seus artigo “ 
A expansão do Turismo na Zona Costeira Nordestina : Crescimento Econômico, Degradação 
Ambiental e Erosão Cultural (2007), colocam : 

Áreas pobres detentoras de rico patrimônio natural e cultural, tem se tornado alvo de 
investimentos turísticos de forma crescente. Essa é uma tendência atual em países 
subdesenvolvidos de grande extensão territorial.      (2007) 

Por ser uma área pobre economicamente e rica em seu patrimônio natural e cultural, 
Garça Torta, é alvo de investimentos turísticos e imobiliários, conseqüência do crescimento da 
cidade de Maceió, que indicam transformações e mudanças em seus espaços, sejam de ordem 
social, econômica ou ambiental, desastrosas para o local. 

O grande desafio para essas áreas, como Garça Torta, é como administrar esses fatores de 
entropias, provocados por esses processos de desenvolvimento, equilibrando as forças 
contraditórias, e com a menor perda dos espaços originais possíveis, favorecer a reorganização 
dos sistemas sociais sem maiores traumas ao sistema existente. 
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Antonio Carlos Diegues argumentou : 
Nem todos os moradores são “conservacionistas natos”, mas entre 

eles há populações tradicionais que armazenaram vasto conhecimento 
empírico do funcionamento do mundo natural em que vivem. 

(O mito da natureza intocada, 1996 ) 

 Garça Torta tem em sua composição e origem, a participação de Populações Tradicionais, 
como os pescadores e as rendeiras, ou artesãs, que são habitantes remanescentes de uma cultura, 
ainda praticada na região, e essas populações, não consideradas por esses modelos de 
desenvolvimento, devido a uma vida tecnologicamente simples, representam as resistências 
naturais desse processo contraditório da história e são as riquezas locais, presentes em sua 
paisagem o tempo todo, como os :  

Os pescadores, que se utilizando da praia e do mar, sustentam suas famílias e se 
desenvolvem em seus trabalhos no exercício de seus ofícios. 

Os catadores de lenha das matas ciliares, que habitam a região de forma 
ecologicamente correta, retirando e plantando árvores o tempo todo, vivendo 
como se fossem os jardineiros do local.  

Os ambulantes de acarajé, siri, caranguejo, frango, quebra queixo, amendoim, 
etc, moradores da Garça, e muitas vezes oriundos de famílias tradicionais, como 
as esposas e os filhos de pescadores, que há muito vivem lá. 

Os artistas da região, que expressam sua criatividade através da arte, compondo e 
retratando as impressões do locais. 

As sociedades tradicionais existentes em Garça Torta, são capazes de atender às 
necessidades mercadológicas da atualidade, e sem perder suas características, interagem com a 
sociedade, continuando suas vidas e o seu desenvolvimento. 

Compreendendo ser essa uma riqueza natural existente na Garça Torta, é imprescindível 
o aproveitamento dessas culturas nos projetos de desenvolvimento, contendo coesão social e que 
possa atender às necessidades locais, protegendo-as dos ataques predatórios de outras culturas.  

Em sua história original, Garça Torta é construída em processos vivenciais de 
desenvolvimento, feitos em bases solidárias, de formas interativas, espontâneas e de dentro para 
fora. Contém, em si, fundamentos de um modelo de “Desenvolvimento Sustentável”, atual e 
satisfatório, que não deve ser desconstruído de forma excludente e hierarquizadora. 

Sugerindo o modelo de Desenvolvimento Sustentável, desenvolvido na Garça através dos 
tempos, e por entender ser este capaz de atender às necessidades locais, proponho, como saída à 
situação, um projeto de “Turismo Cultural”, abrigando os diversos integrantes da sociedade e 
promovendo o bem estar social. 
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Um olhar voltado para um Turismo Responsável e Sustentável, pode levar Garça Torta, 
assim como diversas outras regiões, a um desenvolvimento menos agressivo em suas bases, 
atendendo a um mercado consumidor e cumprindo com  o seu papel sócio-econômico e 
ambiental de forma prazerosa e sustentável, a esta e as gerações futuras.  

 Em virtude de um Modelo de Desenvolvimento imperial e absolutista, vivemos sob 
moldes pré-estabelecidos de desenvolvimento, relacionando índices de rentabilidades 
econômicas, quase que instantâneos, com seus desempenhos, sem muitas preocupações com o 
futuro. Falar de desenvolvimento Sustentável é falar dos rendimentos e indicadores econômicos, 
mas também nos preocuparmos com nossos problemas sociais, ambientais e com as gerações 
futuras. 

 A economia de mercado, por si só, não produz um desenvolvimento sustentável 
igualitário e justo. Sendo assim, a busca de uma sociedade solidária é fundamental e a 
interferência do Estado regulamentando e buscando os equilíbrios das ações entre seus 
integrantes, tornando-a mais democrática e participativa, é de suma importância.  

Em Garça Torta, por exemplo, existem  artesões, ambulantes, pescadores, moradores, 
praia, mar, riachos, espaços verdes, etc. que precisam  ser  preservados e encaixados de maneira 
harmoniosa e produtiva. Não deixando, que a maior parte do ônus negativo de nossas práticas 
sociais, fiquem com os menos favorecidos, ou os economicamente mais fracos e que sempre 
acabam com o lixo dessa situação. 

 A negação dos direitos a vida aos pescadores fundadores de Garça Torta, por exemplo, ou 
a quaisquer outras representações sociais envolvidas  nesses  processos,  podem causar 
desequilíbrios sociais improdutivos a comunidade, que passará a sofrer desse mal. 

  Uma das características desse Desenvolvimento é o respeito em todos os âmbitos da 
vida, e é este o olhar que constrói um espaço. 
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Elementos do imaginário e a percepção da natureza em crianças do Jardim II 
 

Niedja de Almeida Brito Lemos (UFPB) 
Ana Carolina de Sousa Barbosa Leite (UNIPB) 

Dora Lívia de Sousa (UNIPB) 
 
Introdução 
As intervenções dos indivíduos na natureza com a finalidade de conseguir recursos necessários à 
sua manutenção foram verificadas no decorrer de toda a história da humanidade. Ações como 
essas passaram a ser preocupantes devido à intensidade do processo de degradação ambiental 
gerado, a dificuldade de recuperação das áreas atingidas e o grau de comprometimento da 
qualidade de vida da população mundial, configurado por uma visão antropocêntrica onde o 
homem passou a ocupar o centro das decisões, onde tudo a seu redor é usado para seu bem estar.  
Como resposta, se observa a partir dos três últimos decênios do século passado, o surgimento das 
primeiras ações no sentido de reverter esse processo juntando-se a isso um discurso de cunho 
ambiental que veio contribuir para o fortalecimento de uma visão ecocêntrica através da 
implantação de políticas voltadas para uma educação comprometida com a construção de um novo 
ser social.  
A educação passou a ser um forte componente capaz de intervir nesse processo de modo que sua 
interferência, enquanto elemento de transformação se tornou uma premissa imprescindível nesse 
contexto. Segundo teorias pedagógicas, na escola, no período que antecede a alfabetização, a 
criança ao entrar em contato com os elementos da natureza desenvolve uma estrutura mental que a 
torna capaz de interpretar melhor o mundo no qual esta inserida. 
Dentre as funções da mente humana, a imaginação é utilizada para que o ser humano dê 
significado ao mundo (Pitta, 2005). Esta função apresenta-se em todas as sociedades e é 
perceptível em todas as idades. Para o etnólogo Lévi-Strauss a criança pequena constitui o “fundo 
universal infinitamente mais rico que aquele de que cada sociedade particular dispõe”. (Durand, 
2002:46), constituindo-se, portanto de uma potencialidade que o meio social moldará. E continua: 
cada criança “traz, ao nascer, e sob forma de estruturas mentais esboçadas, a integralidade dos 
meios de que a humanidade dispõe desde toda a eternidade para definir as suas relações com o 
mundo…” (Idem, ibdem). 
Na visão de Bachelard, o imaginário não é a expressão de uma fantasia delirante, e desenvolve-se 
em torno de alguns grandes temas, algumas grandes imagens que constituem para o homem os 
núcleos ao redor dos quais as imagens convergem e se organizam (Pitta, 2005: 14).  
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 De acordo com Teixeira (2000:17) “o imaginário é um sistemas dinâmico organizador de 
imagens, cujo papel é o de mediar às relações do homem com o mundo, com o outro e consigo 
mesmo”. À luz dessa concepção o estudo das motivações profundas se fortalece e vai além do 
discurso, das palavras limitantes, exigindo interação com as formas predominantes de pensar, 
sentir e agir, ao passo que a expressão das imagens que subjazem no interior do individuo podem 
vir a expressar o que as palavras não ousam, não sabem ou não conseguem dizer. 
O imaginário constitui-se no dizer de Pitta (2005:15) “a essência do espírito”, isto implica na 
capacidade de dar sentido, significados a algo ou a alguma coisa, o que vem a contribuir para a 
compreensão do mundo em que vivemos. 
Nesta perspectiva, segundo Pitta (2005), o imaginário pode ser considerado essência do espírito, o 
impulso oriundo do ser em seu aspecto individual ou coletivo completo, compreendendo o corpo, 
a alma, os sentimentos, a sensibilidade, as emoções, enfim, a raiz de tudo que existe.  
Na construção desse imaginário, de acordo com Bachelard são utilizados os quatro elementos da 
natureza: o fogo, á água, o ar e a terra constituindo-se assim “os hormônios da imaginação” 
(Durand, 2002). Imaginação que tem por característica ser aberta e evasiva, possibilitando pelo 
psiquismo humano uma abertura para experenciar o novo. 
 Dentro dessa perspectiva, vemos que no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB 9.394/96 estabelece que a Educação Infantil busque a integração da criança 
através do desenvolvimento dos aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais, preparando-a 
para o Ensino Fundamental.  
Neste contexto, para o Jardim II a ênfase é o desenvolvimento físico-motor, cognitivo e afetivo-
emocional, buscando o desenvolvimento da linguagem oral como forma de comunicação e 
ampliação do pensamento. Além disto, busca-se desenvolver conceitos básicos de cidadania, 
cooperação e respeito com os outros e cuidado com a natureza. 
Nos conteúdos trabalhados nesta fase escolar na disciplina Ciências Sociais, o Meio Ambiente é 
abordado ao se trabalhar elementos como a criação do sistema solar, o planeta terra, continentes, 
países, estados, cidades com o objetivo de que a criança perceba o mundo no qual está inserida e 
as interferências decorrentes das ações humanas. 
Seguindo essa orientação, a escola Constructor Sui, em João Pessoa (PB), ao desenvolver uma 
abordagem pedagógica voltada para o estudo dos fenômenos culturais relacionados ao ambiente, 
tem a preocupação de formar um homem planetário, amoroso, que seja capaz de conviver bem 
com seu semelhante e o meio em que está inserido. Para isto julga necessário garantir na criança 
a manutenção uma relação natural e simples em suas ações. Estes conceitos são passados para 
elas apontando, por exemplo, como a natureza é rica e generosa, e a necessidade de se devolver 
essa generosidade através do respeito e do cuidar, garantindo dessa forma sua conservação. 
 Diante do quadro de degradação sócio-ambiental que vem se instalando a nível 
planetário, torna-se de relevante importância da interação dos diversos saberes no sentido de 
mitigar essa realidade. 
 A educação, e, em especial a criança pequena torna-se elemento alvo para compreender, 
identificar e estabelecer novas metas e visões de mundo. Neste contexto, este estudo pode 
contribuir para o surgimento de novas perspectivas e abordagens educacionais no âmbito da escola 
em questão, formando indivíduos dentro de novos conceitos de cidadania, cooperação e respeito 
com o outro e cuidado com a natureza. 
 Neste contexto, o presente trabalho objetiva identificar a relação existente entre crianças 
do Jardim II e a natureza através de elementos do imaginário, usando como base o Projeto 
Político, Didático e Pedagógico de uma escola de ensino fundamental que utiliza o método 
construtivista, delineando as suas especificidades em relação ao lidar com os elementos da 
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natureza e extraindo do conteúdo didático construído em sala de aula pelos alunos do Jardim II 
os elementos atinentes ao seu imaginário acerca da natureza. 
 
Metodologia 
 
O presente estudo trata de uma Pesquisa Exploratória, onde foi utilizado como método geral, o 
qualitativo-experimental enriquecido por análises quantitativas de dados escolhidos de uma 
amostra de 10 crianças do Jardim II da Escola Construtor Sui da cidade de João 
Pessoa/Paraíba/Brasil.  
A gravação da aula/vivência deu-se na sala de aula onde as crianças habitualmente freqüentam. 
Esta gravação foi realizada em MP3, na ausência das pesquisadoras, de maneira que as crianças 
envolvidas não sentissem modificação do seu ambiente habitual em sala de aula. A professora, 
em acordo com as pesquisadoras estimulou as crianças a criar histórias relativas à natureza. 
 O conteúdo da aula e as histórias contadas pelas crianças foram transcritos pelas 
pesquisadoras e analisadas quanto ao seu conteúdo de elementos do imaginário referente à 
Natureza. 
Foi solicitado aos pais das crianças preencherem um questionário com dados sócio-demográfico e 
de caracterização composto de 15 questões, que incluía itens a respeito de elementos do 
imaginário dentro do contexto vivenciado pelas crianças. 
A pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal da Paraíba. 
Tomando como base o referencial teórico metodológico apresentado por Minayo (2007), as falas 
das crianças foram analisadas através de uma Análise de Conteúdo dentro da modalidade de 
Análise Temática, uma vez que nesse estudo foi utilizado a Natureza como tema na aula/vivência. 
 
Resultados: 
Dados Sócio-demográficos e de Caracterização  
 
 O estudo envolveu uma amostra composta por 10 crianças do Jardim II, sendo três (30%) 
do sexo feminino e sete (70%) do sexo masculino. As idades variaram de quatro a cinco anos. 
Todas moram com os pais. Dos questionários entregues aos pais seis foram devolvidos 
devidamente respondidos. 
Com relação à habitação duas crianças (33%) moram em casa e (67%) moram em apartamento. 
Quatro crianças (66%) têm animais em sua moradia. Cinco crianças (83%) fazem educação 
artística, todas (100%) fazem atividade física. Com relação à religiosidade dos pais, dois (33%) se 
declararam católicos, dois (33%) cristãos e dois (33%) ateus. Os que responderam serem adeptos a 
uma religião, afirmaram participar de atividades e rituais religiosos. 
Para as respostas referentes ao quesito sobre a existência de plantas na residência, um respondeu 
que não há plantas em casa, cinco afirmaram ter plantas na sua moradia: “plantas por toda a 
casa e árvores nas calçadas do condomínio” “jarros com coentro, pimentão, tomate, cactos, 
jasmim, babosa, manjericão, alecrim e hortelã” “vasos de plantas ornamentais na sala e vasos 
com hortaliças na varanda” “plantas e jarros no jardim” “no quintal tem coqueiro, limoeiro, 
acerola, pitanga, jambo, ciriguela, cidreira, uva e cajarana” 
Para as questões relativas aos quatro elementos: fogo, água, ar e terra, considerados por Bachelard 
“os hormônios da imaginação”, encontramos os seguintes dados relativos às crianças:  
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Fogo: Todas têm contato com esse elemento: três por meio de velas, dois referiram fogueira e 
uma citou o uso de incenso.  Quatro (66%) têm agrado pelo fogo, uma tem medo e não chega 
perto e outra tem curiosidade. 
Água: todas têm contato e tem agrado, uma referiu com muito agrado. O contato mais citado foi 
piscina, e ainda, chuveiro, torneiras, mangueiras do jardim e praia. 
Ar: Cinco responderam que têm contato e que as crianças têm agrado por esse elemento. O 
contato se referiu a sinos, cata-vento, móbiles e muito vento na habitação, ventilador, brisa do 
oceano. Um não respondeu a esse quesito. 
Terra: Todas têm contato com a terra, que lhes agrada, uma delas com muito agrado. O contato 
da-se através de brincadeiras em casa ou na praia, uma faz referência à terra colocada como areia 
adubada, outra referiu o barro e outra gosta de colecionar pedras. 
  
 A análise de conteúdo, enquanto técnica de tratamento de dados, caminha na mesma 
direção das metodologias quantitativas, uma vez que busca a interpretação cifrada do material de 
caráter qualitativo. (Minayo, 2007). “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os 
núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem 
algo para o objeto analisado” (Idem, p.316). 
 Das 72 unidades de falas compostas pelas crianças que participaram do estudo, 
identificamos dois grandes núcleos de sentidos: Elementos concretos e Elementos abstratos. A 
tabela 1 apresenta a freqüência absoluta e relativa dos núcleos e sentido classificados. 
 
Tabela 1 - 
Freqüência absoluta e relativa dos núcleos de sentidos encontrados nos relatos 
 
NÚCLEOS DE SENTIDO  FREQÜÊNCIA 

n 
PORCENTAGEM  
% 

Elementos concretos 69 96 % 
Elementos abstratos 03 04 % 
Total 72 100 % 
Fonte: Relatos – 2008                                                                                  
 
Para cada núcleo de sentido entendemos diferentes percepções ou unidades de sentido. Para o 
núcleo de sentido Elementos Concretos foram cinco as unidades de sentido encontradas: 
animais, vegetais, minerais, seres humanos e água.  Para o núcleo de sentido Elementos 
Abstratos, foram identificadas duas unidades de sentido: divindade e sentimento. 
A comprovação de que as crianças do Jardim II percebem os elementos da natureza e podem 
expressá-los através do discurso em aula, está apoiada em diferentes níveis de percepção 
conforme constatamos nas unidades de fala. De acordo com os dados colhidos para esse aspecto, 
os elementos que representaram o núcleo de sentido Elementos Concretos apresentaram-se de 
forma majoritária (69 falas) enquanto que o do núcleo de sentido Elementos abstratos tiveram 
três falas registradas.  
Para os Elementos Concretos, as percepções identificadas se apresentaram através dos animais, 
dos vegetais, dos minerais, dos seres humanos, e da água. As referências aos animais tiveram a 
maior recorrência, com grande ênfase nos selvagens: Cr 08: “Eu encontrei um leopardo”; Cr 03: 
“Os leões”; Cr 02: “Era onde tinha tubarão”. Embora quatro das crianças em estudo convivam 
com animais em sua residência foram poucas as falas nesse sentido: Cr 09: “Tia, sabia que na 
minha casa tem dois gatos?”  
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Relativo aos vegetais, as plantas comestíveis estão bastante presentes nas falas, correspondendo 
a realidade do contexto vivenciado pelas crianças, conforme dados do questionário respondido 
pelos pais: Cr 04: “plantas de maracujá que os animais comem lá na minha casa”; Cr 02: “Eu 
já fiquei na floresta da minha avó porque lá na floresta, a minha avó mora na floresta, e eu já 
fui no Estados Unidos visitar  ela, e tudo que tinha era planta e uma caverna”; Cr 09: “eu já vi 
uma planta carnívora”. 
Apenas três citações se referiram aos minerais: Cr 01: “Folhas, carvão”; Cr 04: “as pedras”. 
Os seres humanos se fizeram presentes de forma diversificada: Cr 02: “foi logo um bebê”; Cr 
01: “eu já fui pra escola de índio”; Cr 05: “minha irmã”. CR 04: “As pessoas”. 
O elemento água esteve muito presente trazendo a problemática da poluição. As crianças 
identificam a poluição ambiental principalmente nesse elemento: Cr 02: “borboletas, água”; Cr 
02: “no mar”; Cr 02: “É que algumas pessoas jogam lixo no mar não é?” - Cr 08: “Eu já vi 
lata de refrigerante”. - Professora: “Dentro do mar?” Cr 10: - “Eu vi um copo”. - Cr 08: “Tia, 
eu já vi um baiacu. Eu pensava que era, eu pensava, mas não era não, era um copo”. Cr 04: - 
“É que algumas pessoas jogam lixo na rua, no mar”. 
Para os Elementos Abstratos, as percepções identificadas se apresentaram através da divindade 
quando eles fazem referencias a um Deus criador: Cr 04: “Tudo que Deus fez é natureza”. A 
natureza também foi definida de forma abstrata quando uma das crianças (Cr 04) responde que 
natureza “É coração”. Importante ressaltar que essas citação não foram refutadas por nenhuma 
das crianças, portanto se apresenta como um consenso do grupo.  
Como fontes de informação na construção de imagens relativas à natureza para essas crianças 
identificamos nos seus relatos a convivência na casa e na escola, os livros e a televisão: Cr 04: 
“Deixa eu só falar uma coisa, lá na minha casa meu pai tem um monte de plantas e ele cuida 
bem, e até tem um planta de maracujá, que os animais comem lá na minha casa”. Cr 02: “Na 
minha casa tem um livro bem grande com cheios de palavras de passarinhos, de baleias, de 
tudo”. Cr 04: “- as pedra... aquelas coisas ali (na escola)”. Cr 09: “Na TV”. 
Constatamos uma presença de ameaça e luta: Cr 02: “Vou contar uma coisa muito triste. Um dia 
eu tava no barco, eu tava indo pra Natal de barco, era onde tinha tubarão. Aí tinha uma pessoa lá 
dentro, lá no fundão onde o tubarão tava. Ele foi olhar, o tubarão viu, foi lá nadando e mordeu 
ele e morreu, foi logo uma pessoa da minha família, morreu”; - Cr 02: “Eu vi um lobo na 
floresta eu e minha mãe, aí que eu vi um lobo, ele tava matando uma pessoa”. - Cr 02: “Eu já vi, 
foi o leão comendo uma pessoa inteira. - A professora: “Foi mesmo?”- Cr 02: “Foi logo um 
bebê, foi horrível, um bebê”! - Cr 09: “Eu já vi uma planta carnívora”. - Professora: “Foi? 
Como era?”- Cr 09: “Carnívora, comeu um esquilo”. - Professora: “Ela comeu um esquilo?”- 
Cr 09: “Na TV”. - Cr 01: “Sabia que eu já vi uma conversa, que um urso rasgando a cara do 
outro?”- Professora: “Nossa!”- Cr 02: “Tia, ó! Sabe quem era que o leão tava matando?”- 
Professora: “Hã?”- Cr 02: “Minha irmã!” 
 
Conclusão  
As crianças do jardim II percebem os elementos da natureza e podem expressá-los através de suas 
falas. Além disto, elas percebem a poluição do planeta principalmente no elemento água.  
Outras considerações importantes a serem feitas, dizem respeito à concepção de uma natureza de 
forma selvagem refletida nas descrições de lutas trazidas nos seus diálogos. Este aspecto pode 
estar relacionado ao maior número de meninos no grupo estudado. 
Embora dois pais tenham se identificados como ateus, ficou patente nas falas que a idéia de 
criação divina da natureza é aceita por todas as crianças. 
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Como limitações observadas nesta pesquisa, o tamanho reduzido da amostra pode ter dificultado a 
exploração mais fidedigna da realidade, sendo interessante, em futuras pesquisas, a ampliação para 
outras escolas de diferentes contextos. 
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A ressifignicância da natureza atinente ao contexto urbano 
 
Maristela Oliveira de Andrade827  (Universidade de Paris III/ UFPB) 
 Niedja de Almeida Brito Lemos828 (UFPB/ UNIPÊ) 
 
Na civilização ocidental as áreas verdes urbanas vieram a se incorporar como importantes 
elementos dentro da configuração sistêmica das cidades, cujos significados simbólicos variaram 
de acordo com o contexto histórico vivenciado pela sociedade e a percepção e representação 
coletiva do imaginário sobre essas áreas. O presente trabalho buscou ratificar análises de 
conteúdos através da aplicação de questionários com usuários do Parque Arruda Câmara 
implantado na cidade de João Pessoa (PB), em 1922, compreendendo uma área de 17 hectares e 
uma parcela significativa de Mata Atlântica. Sua consolidação se efetivou como resultado da 
formação de uma ciência urbanística visando atender projetos específicos de desenvolvimento e, 
na contemporaneidade, se agregar a saberes ambientais oriundos da necessidade de preservação 
da natureza em todo planeta. Como produto se observou  que a natureza, ainda que 
“domesticada”, mantém um invólucro de sacralidade, e que a imersão dos usuários nesse 
ambiente possibilita a revivência de mitos atinentes ao universo do simbólico dessas áreas, 
levando a um estado meditativo e de paz interior, gerando daí a necessidade de sua preservação, 
fruto da ressignificação das áreas naturais dentro do contexto urbano na atualidade. 
 

Diante do quadro de degradação ambiental configurado dentro do tecido urbano se 
observou intervenções em áreas naturais com a função específica de promover, além de um 
ordenamento ambiental, um conforto às mentes estressadas dos habitantes da cidade. Essas áreas, 
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através de uma ressignificação passou a assumir um caráter restaurador tanto da estrutura física 
do urbano quanto da qualidade de vida da população usuária desses espaços. 

Esse trabalho buscou analisar através reformas urbanas operadas em João Pessoa, 
Paraíba, Brasil, a implantação de um Parque Urbano em uma área de significativo valor 
ambiental que por várias décadas se tornou um constante espaço de visitação tendo em vista que 
o contato com a natureza dentro da cidade ter ser tornado de significativo valor pessoal.  

Essa realidade se observa, pois ao proverem sua existência os seres humanos produzem 
simultaneamente não só sua história, conhecimento, estrutura social e política, mas também o 
espaço em que habitam. Ao produzirem seus espaços sempre provocaram alterações no ambiente 
natural. Nos dois últimos séculos porem, essas alterações vêem se dando de maneira tão 
acelerada e intensa evidenciando a maneira como a sociedade tem se relacionado com as áreas 
onde a natureza se faz presente. 

A produção desse espaço, no entender de Carlos (2001), é vista como a materialização 
formal das relações sociais e valores ambientais existentes no cerne da sociedade, sendo passível 
de ser apreendida, entendida e aprofundada, na medida em que se torna elemento visível das 
relações que a sociedade é capaz de criar nos diversos momentos de seu processo histórico e de 
desenvolvimento. 

Nessa linha do tempo, a transição do período das aldeias para as atuais cidades pós-
modernas se deu de forma crescente e acelerada culminando com o fenômeno da urbanização. A 
velocidade com que se deu a expansão e consolidação dos espaços urbanos fez com que essa 
dinâmica se transformasse num fenômeno identificador do século XX, segundo relata 
Rabinovitch (2000), Diretor da Área de Desenvolvimento Urbano do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento. 

Segundo Dias (2002), os seres humanos passaram a constituir na atualidade uma espécie 
urbana majoritariamente sendo o espaço urbano a forma encontrada para viver em sociedade e 
prover suas necessidades imediatas, haja vista o acelerado processo de urbanização verificado 
em todas as áreas do planeta.  

Esse processo se deu de forma mais intensa em paises da América Latina, e, 
particularizando o Brasil, observamos um aumento do índice de urbanização de 31% em 1940, 
para 75% em 1990, atingindo 81% em 2001, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE (2000). 

O desenvolvimento do espaço urbano, de uma maneira geral, se originou através de uma 
série de fatores sociais, políticos e econômicos que interagindo entre si determinaram sua 
morfologia enquanto materialização de um processo cultural, podendo se observar nesse 
processo a apropriação de símbolos e imagens representativas da sociedade que as constituem.  

Eles símbolos, geralmente utilizados como elementos estruturadores e propagadores de 
regras e modelos de conduta para os povos que os constituem, formatam um padrão de 
comportamento e valores os quais são vivenciados no cotidiano da população. Na verdade, 
segundo Campbell (1990), os símbolos, enquanto instrumentos de transmissão do conhecimento 
de determinada época, evidenciam uma dimensão cultural, social e psíquica cujo foco retrata 
aspectos de ligação entre eles e o modelo de vida dos povos que deles se servem.  

Nos séculos XVI e XVII, principalmente, de acordo com Munford (1982), o movimento 
renascentista deu origem a era moderna cuja renovação cultural, social e religiosa na Europa, 
tendo por base uma nova visão de mundo calcada no desenvolvimento das ciências, produziu 
novas formas de relações e entre elas a maneira de interagir e perceber a natureza.. O 
pensamento proposto por sábios religiosos ao mesmo tempo em que censuravam o afastamento 
do homem da natureza estimulava, através de uma “teologia natural”, sua apreciação enquanto 



 1217 

obra divina, portanto algo sagrado. O hábito de contemplar a natureza tornou-se um exercício de 
burilamento e purificação da alma.   

A partir da Revolução Industrial e Tecnológica no século XVIII se pode observar o 
surgimento de uma nova estruturação social e o aparecimento de símbolos responsáveis pela 
configuração de vínculos específicos os quais deram origem a novas formas de relações entre 
homem e a natureza.  

Esse novo modelo social e seus símbolos, calcados capacidade humana de encontrar 
soluções para suas necessidades através das então recentes descobertas das ciências, dos avanços 
tecnológicos e pela complexidade dos sistemas administrativos e de produção, ao atribuir aos 
recursos naturais uma dimensão infinita, configuraram um modelo de comportamento social 
característico de uma visão de valores antropocêntricos. Dentro desse processo, os agentes que 
contribuem para o quadro de degradação ambiental vivenciado na atualidade são apontados por 
Chaffun, ao afirmar que: 

 
Nas últimas décadas, a urbanização acelerada e desordenada, a 
concentração da população e das atividades econômicas no espaço e 
os padrões tecnológicos da produção industrial têm reforçado um 
quadro ambiental altamente degradado em conseqüência de um 
estilo de desenvolvimento que leva ao uso predatório dos recursos 
naturais (CHAFFUN, 1997:28). 
 

Esse modelo, com bases consolidadas dentro de uma visão de sujeito autônomo do 
Iluminismo e das idéias desenvolvimentista disseminadas nesse período, configurou um modo de 
vida urbano dentro de uma perspectiva mercantil, onde o homem passou a ocupar o centro das 
decisões sobre si mesmo e sobre o mundo em sua volta, cujas formas simbólicas produzidas, 
segundo Moura (2000:76), se configuraram “como campo das produções constitutivas da 
cultura” e como fonte estruturadora das relações do homem com esse mundo. Dessa forma, 
segundo Garcia (2004):  

 
Toda cultura cria uma idéia de natureza. Essa idéia não é natural, mas 
historicamente construída. Se o conceito de natureza não é natural, 
dele se erguem as relações sociais e a cultura, sendo a cultura 
produzida num processo tenso entre diversos possíveis históricos. 
(GARCIA, 2004:106). 

 
Segundo Schwartzman (1999), a visão antropocêntrica produzida dentro desses possíveis 

históricos foi responsável pela produção de um conjunto de idéias e valores através dos quais a 
existência da natureza se justificava para servir ao homem, não havendo limites éticos quanto ao 
uso de recursos naturais e à intervenção e transformação desses ambientes para servir aos 
interesses humanos. 

Essa realidade, coerente com o processo de secularização que traçou o perfil da época, 
promoveu uma cisão sem precedentes entre os indivíduos e a natureza produzindo como 
conseqüência, segundo Oliveira (2005), o desencantamento da sacralidade do mundo em que se 
vive. 

A produção do espaço urbano não refletiu a priori preocupação com o bem estar social e 
ambiental, antagonicamente, visou sobretudo viabilizar o fortalecimento de um modelo de 
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desenvolvimento econômico predatório e hostil havendo a necessidade de que fosse  feita uma 
reinterpretação e subseqüente modificação no diálogo entre desenvolvimento e meio ambiente. 

O planejamento e gestão do modo de vida urbana, dentro de uma visão de mundo 
específica cujos modelos de projetos de desenvolvimento não conseguiram gerar resultados 
satisfatórios no sentido de abrigar adequadamente seu contingente populacional provocando: 

•desarmonia nos indivíduos, gerando um quadro variado de doenças mentais e neuroses, 
para alguns, “doenças da civilização”, para outros, “doenças da alma”, testemunhando a 
profunda discrepância entre os homens e meio no qual se acham inseridos; 

 
•desarmonia na sua organização físico-territorial, assim como risco de exaustão e de 

desequilíbrio dos diferentes ecossistemas ali inseridos. 
 
Associado a isso, o excessivo parcelamento do solo e a crescente densidade demográfica 

na malha urbana tenderiam a um limite insuportável de conflitos caso não surgissem 
instrumentos de gestão, capazes de atuarem como alternativa para o quadro de degradação sócio-
econômica ambiental se propondo a ordenar e qualificar o sistema de vida urbana evidenciado na 
contemporaneidade. 
 
A ressignificância da natureza no contexto urbano 
 

Os planos urbanísticos franceses, com base no movimento higienista do século XVIII, 
implementaram diretrizes da engenharia sanitária no combate ao estado de degradação sócio-
ambiental visando resgatar o antigo contato entre homem e natureza. Destacando-se entre elas a 
necessidade da delimitação de espaços livres públicos como instrumento capaz de contrapor ao 
artificialismo da cidade, cuja paisagem natural foi sendo paulatinamente substituída por uma 
paisagem cultural, social e psíquica, no qual se inserem os mitos, a religião, a arte e a própria 
história. 
Segundo Franco (1997), o movimento higienista inspirou diversas linhas de intervenção sobre o 
urbano, podendo, inclusive, considerar o modernismo de Le Corbusier como um desdobramento 
indireto do sanitarismo. Outros movimentos a serem citados que surgiram face às precárias 
condições de vida do espaço urbano nesse período é o Parks Movement e, posteriormente, o das 
Cidades Jardins idealizadas por Ebenezer Howard, quando se passou a agregar à natureza valores 
culturais e simbólicos próprios desse momento histórico. 

Esses movimentos foram responsáveis por uma mudança do conceito de qualidade 
ambiental urbana e imprimiram às áreas verdes ali presentes, uma dimensão simbólica 
possibilitando aos usuários, em contato com esse ambiente, uma imersão nesse universo de 
significados e a revivência de mitos atinentes ao imaginário mítico dessas áreas.  

Na visão de Bachelard, segundo Pitta (2005), a dimensão simbólica do imaginário não é a 
expressão de uma fantasia delirante, ao contrário, desenvolve-se em torno de alguns grandes 
temas, algumas grandes imagens, que constituem para o homem os núcleos ao redor dos quais 
essas imagens convergem e se organizam, criando um sistema dinâmico e organizador de 
imagens, cujo papel é o de mediar as relações dos homens com o meio em que se encontram.  

Nessa perspectiva surgem, segundo Lemos (2007), a figura dos Parques Urbanos, cujo 
elemento predominante é a natureza onde, apesar de “domesticada”, resguarda um expressivo 
significado mítico. Essas áreas surgem com a função específica de asseguram dentro do tecido 
urbano além de um ordenamento ambiental um conforto às mentes estressadas dos habitantes da 
cidade, assumindo um caráter restaurador tanto da estrutura física quando das mentes dos 
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usuários desses espaços, servindo de elo entre a cidade e o meio natural tão alterado no seu 
entorno. 
O modelo de planejamento urbano, de acordo com Moura (2000), chega ao Brasil em fins do 
século XIX associado à idéia de progresso da República (1889) sendo implantado na cidade do 
Rio de Janeiro e servindo de estimulo para as demais capitais do país. Estudos urbanísticos 
passaram a eleger como uma das principais intervenções a serem implementadas na cidade, a 
criação, preservação e conservação de áreas naturais, criando espaços com possibilidade de 
abrigar a função de desenvolver atividades de lazer para a comunidade. 

A reforma urbana chega à cidade de João Pessoa - Paraíba no inicio do século XX. Em 
1922 e, entre outras intervenções, o poder público procedeu a aquisição de áreas naturais em 
torno de uma nascente que servia para o abastecimento de água da população, banhos públicos e 
como área atrativa para passeios domingueiros, segundo relatos de Aguiar (2002), criando nesse 
local o Parque Arruda Câmara (PAC). 

O Parque Arruda Câmara, ao longo de 86 anos vem servindo, através de visitações 
sistematizadas, conforme relata Lemos (2002), como espaço capaz de proporcionar aos 
indivíduos que ali freqüentam, um contato com um ambiente onde a natureza se apresenta de 
forma predominante. No seu interior se encontra preservada uma das mais antigas matas da 
capital mantendo um invólucro de sacralidade ao lhe se atribuída lendas atinentes aos povos 
indígenas habitantes dessa área quando da implantação da cidade. 

 
A imersão na natureza 
 

Segundo analisado por Gonçalves (1989), o atual modelo de desenvolvimento e seu 
interesse principal pelo consumo e superficialidade das relações sociais alterou profundamente a 
teia de solidariedade dos indivíduos entre si e destes com a natureza. Retirou o homem de seu 
“invólucro” natural e o inseriu num mundo artificialmente criado. Conforme analisa Bruhns: 

A possibilidade de vivenciar a experiência do contato com a 
natureza torna-se cada vez mais distante, afastando as 
sensibilidades das pequenas emoções do cotidiano, como uma 
simples chuva, que já não constitui numa aventura, sendo mal 
recebida ou tornando-se apenas um ruído nos compartimentos 
fechados de trabalho. (BRUHNS, 1997:133). 

 
Com base nessas premissas, Cohen apud Barreto (1997) elaborou uma classificação para 

as pessoas que na atualidade buscam um contato com os ambientes naturais e a intencionalidade 
desse ato. Para esse autor os turistas da atualidade podem ser classificados em duas categorias: 
os peregrinos modernos e os buscadores de prazer. (Quadros 1 e 2). 
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Peregrinos Modernos:  
 
  ���� Existenciais - são aqueles que querem sair da rotina para um lugar que 
                               lhes dê paz espiritual. 
  � Experimentais - são aqueles que querem experimentar estilos de  vida 
                                   alternativos. 
  ���� Experienciais - são aqueles que procuram o significado da vida dos outros  

         e a autenticidade da cultura local.  
 

Quadro 1 : Modelo Cognitivo-normativo – David Cohen (1979) apud 
BARRETO (1997). 
 Buscadores de Prazer:  
        
  ���� Diversionários - são aqueles que escapam da rotina e do tédio para 
                                   suportar a própria alienação. Massa que quer recreação e 
                                   lazer organizados. 
  ���� Recreacionais - são os que procuram entretenimento e relaxamento para 
                                   recompor as forças psíquicas e mentais. 
 

Quadro 2 : Modelo Cognitivo-normativo – David Cohen (1979) apud 
BARRETO (1997). 

 
No âmago da dialogia entre envolvimento e desenvolvimento o contato com áreas 

naturais se fortalece a partir da necessidade que os homens sentem de recuperar o equilíbrio 
físico e psíquico comprometido pelo estilo de vida moderno. Esse contato é colocado como uma 
das expressões capaz de proporcionar o almejado reequilibro do homem devido a característica 
principal de ser uma atividade que é procurada, principalmente, pelo retorno de prazer que ela 
proporciona. Essa análise evidencia a necessidade de se buscar ambientes diferentes do habitual 
e procura introjetar na mente dos indivíduos que os deslocamentos para estes lugares se 
constituem também numa “viagem mental”, capaz de lhes devolver a paz e a tranqüilidade 
roubadas pela vida cotidiana das cidades. 

Visando ratificar essas premissas, se procurou através da aplicação de questionários com 
os usuários, investigar o perfil dos usuários do PAC e suas motivações para freqüentá-lo. Os 
dados obtidos serão apresentados a seguir: 

Verificou-se que 75% das pessoas que ali estavam eram habitantes de João Pessoa, 15% 
de outra cidade do estado e 10% de outros estados. A visitação feita pelo sexo masculino (60%) 
e pelo sexo feminino (40%) demonstra que expressivamente os homens, prioritariamente 
habitantes da cidade, têm buscado o Parque como recurso que possibilite o alívio das tensões de 
seu cotidiano. 
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Verificamos que 55% dos entrevistados possuíam o nível de escolaridade de 2º grau, 20% 
de 1º grau e 25% de 3º grau. A forma predominante de sugestão que fez com que os 
freqüentadores entrevistados chegassem até o Parque foi a do conhecimento prévio do local 
(70%). A maioria deles destacou as agradáveis recordações das visitas feitas ao local 
anteriormente e o quanto isso lhes causou uma agradável sensação de relaxamento, e em função 
disso retornarem constantemente.  

Outros destacaram a importância que isso teve em suas vidas e os mais idosos 
enfatizaram que agora repetem a ação que seus pais tiveram com os filhos e alguns deles já para 
ali se dirigem com os netos. Essa prática, transmitida tradicionalmente de país para filho e netos 
esta sendo reforçada com a intenção de transmitir aos descendentes atitudes alternativas na busca 
do bem viver, segundo alguns. 

Um percentual de 25% deles chegou ao local através de amigos que lhes indicaram o 
Parque como um local que devesse ser visitado em virtude de seus atrativos. 5% ali chegaram 
pelo incentivo da propaganda turística ou através de empresas do gênero e 5% através de 
propaganda na imprensa (rádio, TV e jornal). E bom frisar que toda a propaganda em torno do 
Parque o coloca como um lugar aprazível onde, através do contato com a natureza, as pessoas se 
sentirão em um lugar paradisíaco.   
 
 
 

 

 

 

 

 
Acreditamos que em função disso, a freqüência da visitação dos entrevistados nos 

mostrou que 40% deles vão ao Parque eventualmente, quando sentem necessidade de estar 
consigo mesmo, de refletir, de encontrar paz interior, enquanto 30% para ali se dirigem uma vez 
ao mês pelo mesmo motivo. Os dias feriados possibilitam preferencialmente a freqüência para 
15% dos entrevistados enquanto as opções uma vez por semana e uma vez ao ano detêm 5% 
respectivamente. Os 5% restantes corresponderam as respostas dos turistas que ali se 
encontravam pela primeira vez, mas motivados pelo mesmo interesse dos já citados. 

Durante a visita ao Parque Arruda Câmara, notamos que boa parte dos que ali estavam se 
encontrava acompanhada em grupos de amigos ou de estudo, ou com pessoas que lhes eram 
afins. Entre os entrevistados, verificamos que 40% foram ao Parque em companhia de familiares, 
pois, segundo eles, trata-se de um lugar adequado para este tipo de convívio; 25% para ali se 
dirigiram em busca de um lugar agradável e tranqüilo para namorar; 20% consideram um lugar 
aprazível para se divertir em companhia de amigos e 15% faziam parte de um grupo, religioso ou 
de estudo e consideram o lugar como ideal para suas práticas, um verdadeiro “templo natural”. 
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A importância do PAC fica evidente na medida em que foi caracterizado como um 
ambiente aonde os indivíduos podem, através da fruição de sua paisagem e contato com 
diferentes ecossistemas, obter alívio das tensões geradas pelo cotidiano estressante e competitivo 
característico do modelo de sociedade materializada da atualidade. Sua importância também 
ficou evidenciada ao se constatar essa área como local de convergência de distintos grupos 
sociais realizando atividades religiosas, comemorativas, turísticas, culturais, de lazer, entre 
outras. 

Quando procuramos identificar que área específica atraia os visitantes, verificamos que 
50% deles se referiram à vegetação exuberante do Parque como seu maior atrativo, enquanto 
10% ressaltaram de igual importância tanto a beleza da Mata Atlântica quanto o Zoológico. Os 
40% restantes apontaram o Zoológico como sua área principal, o que nos fez concluir a 
afirmativa anteriormente citada de que existe uma tendência em se caracterizar por natureza todo 
o ecossistema do parque indiscriminadamente. 

Ao serem questionados, como se sentiam após a visitação, 80% deles diziam estarem 
mais relaxados do que quando ali chegaram e felizes por terem obtido o que ali foram buscar: 
paz interior. Essas declarações nos remetem ao perfil do visitante, traçado por COHEN (1979), 
anteriormente citado, que os classificam como “peregrinos modernos” e “buscadores de prazer”. 
São pessoas que, segundo eles, estão em busca de um lugar que lhes proporcionem paz de 
espírito e alternativa para o competitivo modo de vida urbano.  

Corroborando com essa imagem e ressaltando a importância da ressignificação das áreas 
verdes dentro do contexto da malha urbana na atualidade, 5% dos entrevistados mostraram-se 
contentes por ali estarem ali, porém preocupados com relação à diminuição de áreas como essa; 
outros 5% disseram-se preocupados com a indiferença com que algumas pessoas, que ali 
estavam, usavam o lugar, deixando lixo em lugares indevidos e os 15% restantes declararam que 
passaram a perceber a dimensão social que o Parque Arruda Câmara possui para a cidade.  

Em todos os depoimentos, percebemos o significado que o Parque passou a ter em suas 
vidas e a preocupação que eles expressam para que esse patrimônio seja preservado a fim de que 
continue servindo como uma área, destinada a promover o bem-estar da comunidade. 
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Contudo, dentro do atual modelo de desenvolvimento a possibilidade de vivenciar a 
experiência do contato com a natureza torna-se cada vez mais dificultado dentro do espaço 
urbano tendo em vista que sua dinâmica chega, por vezes, a alcançar áreas de significativo valor 
ambiental. Nesse sentido, torna-se imperativo que o modelo de gestão atual busque desenvolver 
políticas públicas com base em novos significados, esses produzidos conjuntamente com uma 
nova visão de desenvolvimento e comprometidos com valores coerentes com a busca da 
sustentabilidade do nosso planeta. 
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A Dimensão Quântica do Cotidiano: do (des)envolvimento de realidades 
imaginárias ao (re)envolvimento humano através do amor 

 
Adilson Marques (USP/FESC/UAB) 

Introdução 
Predomina no discurso acadêmico considerado científico uma construção racionalizada 

baseada em um principio da física newtoniana: a existência de um espaço absoluto, exterior ao 
ser humano. Não importa se o foco é a Ciência Humana ou outra qualquer, em nenhum momento 
se discute se tudo aquilo que nosso cérebro é capaz de perceber é, de fato, o Real. 
Kant, em sua Crítica da Razão Pura já afirmava: “as coisas estão no espaço, mas o espaço está 
dentro de mim.” Em suma, para este filósofo prussiano, o espaço, apesar de parecer um 
fenômeno apriori, não tem existência como realidade exterior, ele só existe em função do 
observador. Em outras palavras, Kant parece antecipar, intuitivamente, algumas das descobertas 
mais radicais da Física contemporânea, ou seja, da chamada Física Quântica, ramo cientifico que 
estuda as propriedades sub-atômicas da matéria. 
Curiosamente, e isso já foi dito no começo do século XX por Heisenberg, o que estes físicos 
descobriram foi que as suas pesquisas corroboram com o conhecimento intuitivo próprio das 
filosofias orientais, como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo. Para a Física Quântica o mundo 
material, e com ele o chamado “espaço geográfico”, as “paisagens”, o “meio ambiente” etc. 
deixam de ser uma “realidade” objetiva e se assemelham ao conceito de maya do hinduísmo, ou 
seja, a uma ilusão criada pelos sentidos. 

Além disso, a Física Quântica, ao invés de ressuscitar a “metafísica”, demonstra como se 
processa a “hiperfísica” do Universo, destruindo, racionalmente, todos os postulados 
materialistas. Em suma, qual a origem da matéria com a qual nos relacionamos cotidianamente? 
E o que está na essência de uma paisagem considerada “bela” ou “feia”, “urbana” ou “rural”, de 
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“primeiro” ou de “terceiro” mundo? Em suma, é possível organizar, produzir ou criar espaços 
reais? Ou todo esforço econômico, político, cultural ou ecológico para “organizar” o espaço e as 
paisagens humanas ou “preservar” o meio ambiente não passam de um sonho do qual um dia 
iremos acordar e nos aperceber que todo esse trabalho nunca existiu? Existe, de fato, um espaço 
real e um espaço imaginário? Ou até mesmo aquele que consideramos real não passa de uma 
imagem mental, produzida dentro do cérebro? 

Em outras palavras, o argumento clássico de que o real é tudo aquilo que pode ser 
sentido, percebido, quantificável ou medido se torna falacioso ou, na linguagem kantiana, uma 
paralogia, com as descobertas da Física Quântica e ciências congêneres.  

Se o argumento acima fosse verdadeiro, o sonho deveria ser considerado também algo 
real, pois, no mesmo, também temos inúmeras percepções e sensações. Por exemplo, muitas 
pessoas relatam que já tiveram sonhos nos quais praticam sexo e dizem que sentiram o toque, o 
calor, o contato com o corpo físico do(a) parceiro(a). Outros descrevem sonhos onde estavam 
dentro de um carrinho de montanha russa e sentiam o vento roçando a face e o frio no estômago, 
durante as vertiginosas descidas. Porém, ao acordarem, todos se dão conta de que não saíram de 
cima da cama e que toda aquela vivência não passou de um sonho.  

Racionalmente não faz sentido afirmar que as percepções e as sensações que temos no 
chamado estado de vigília são “reais” e não aquelas que vivenciamos durante o sono, pois todas 
são criações do cérebro. Além disso, quem é capaz de garantir que é no dito estado de vigília que 
a nossa “verdadeira” consciência se encontra desperta?  

Não temos nenhum conhecimento que possa desmentir a seguinte afirmação: o que 
chamamos de “estado de vigília” não passa de uma dimensão diferente do sono e o verdadeiro 
despertar consciencial acontecerá com o processo que chamamos de morte. 

Em outras palavras, as percepções e as sensações não são suficientes para nos garantir 
que o mundo no qual acreditamos estar inseridos seja, de fato, o único e o Real. 

E isto fica mais evidente com as experiências no âmbito da Hipnologia. Esta prática 
apresenta vários fenômenos empíricos que demonstram como as percepções e as sensações 
podem ser facilmente alteradas. Por exemplo, uma pessoa hipnotizada pode enxergar a Xuxa ou 
qualquer outra personalidade famosa do meio artístico, político ou esportivo se esse comando for 
dado por um hipnotizador competente. Assim, mesmo estando diante de um homem gordo e feio, 
o hipnotizado pode ser induzido a afirmar que está enxergando uma bela e exuberante mulher.  

Este fato pode nos levar a seguinte questão: onde está a imagem da mulher que ele afirma 
enxergar? No mundo exterior ou dentro de sua mente, armazenada em algum lugar do cérebro?  

Uma pessoa hipnotizada é capaz também de enxergar todos nus em sua volta e ela 
inclusive, se for induzida a ter essa percepção visual, e ficar completamente envergonhada se for 
tímida. Ou pode, no meio de uma rua movimentada, abafada e poluída, acreditar que se encontra 
diante de uma cachoeira de águas límpidas, rodeada por belas árvores floridas e ser capaz até de 
sentir o ar puro e descrever o aroma agradável daquela paisagem onde acredita estar. 

Nas rotineiras apresentações e shows de hipnose, com pessoas fortemente sugestionáveis 
e que foram, por isso mesmo, escolhidas antecipadamente para participar do espetáculo, é 
comum assistirmos alguém comer cebola enquanto diz estar saboreando uma deliciosa maça; 
tomar um gole de água e ficar “embriagado”, cruzando as pernas e não conseguindo articular 
uma única frase; não conseguir pronunciar uma determinada palavra etc. 

Porém, um dos mais instigantes fenômenos da Hipnologia é aquele em que a pessoa é 
induzida a acreditar que a ponta de um cigarro será encostada em seu braço, enquanto o 
hipnólogo encosta apenas a ponta de seu dedo indicador. Nessas experiências, além de sentir a 
dor da queimadura, em vários casos, costuma aparecer na pele da pessoa uma marca de 
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queimadura, similar a de uma ponta de cigarro. Em suma, como a queimadura foi provocada? De 
onde veio a energia capaz de fazer com que a pele mudasse de forma, como se, de fato, a pessoa 
tivesse sido queimada?  

O fisiologista australiano Sir John Eccles (1903 - 1997), ganhador de um prêmio Nobel 
em 1963, parece ter sido um dos poucos médicos a acreditar no poder da mente e em sua 
capacidade de manipular a matéria. Pouco sabemos do nosso poder mental e da nossa capacidade 
de intervir nos campos energéticos dos objetos materiais pelo pensamento, algo que parecia fazer 
o paranormal (ou ilusionista) israelense Uri Geller (1946 - ), em meados da década de 1970,  o 
italiano Roberto Setti (1931 - 1985) que se tornou famoso pela materialização de objetos 
preciosos em suas sessões mediúnicas ou, hoje em dia, o líder espiritualista da Índia, Sai Baba 
(1926 - ). 

Porém, sem nos estender mais sobre a Hipnologia e a paranormalidade, já que 
apresentamos exemplos suficientes para demonstrar que a crença cega nas percepções e nas 
sensações é uma grande ilusão, uma puerilidade científica, ainda mais agora com os dados 
trazidos pela Física Quântica e outras ciências congêneres se avolumando e não podendo mais 
ser contestáveis por simples razões ideológicas, podemos nos questionar: e o mundo material? 
Ele é uma realidade objetiva ou apenas mais uma realidade imaginária, uma espécie de filme que 
se desenrola em uma parte específica de nosso cérebro? 

O período compreendido pelos anos 1990/2000 foi identificado no meio acadêmico 
mundial como a “década do cérebro”, pois inúmeras pesquisas foram realizadas para tentar 
desvendar como esse órgão é capaz de criar todas as percepções, sensações, emoções e 
pensamentos que produzimos rotineiramente. Ao mesmo tempo, a Física Quântica, através de 
inúmeros experimentos, demonstrou que o Real não passa de um vasto campo de vibrações e 
oscilações energéticas. Como afirmou Heisenberg (1990, p. 23): 

 
Todas as partículas elementares são compostas da mesma 

substância, isto é, energia. Constituem as várias formas que a energia 
deve assumir a fim de tornar-se matéria. (...) Energia não é apenas a 
força que mantém o ‘todo’ em movimento continuo; é também – como o 
fogo da filosofia de Heráclito – a substância fundamental de que é feito 
o mundo. A matéria origina-se quando a substância energia é convertida 
na forma de uma partícula elementar. (...) As partículas elementares são, 
pois, as formas fundamentais que a substância energia deve assumir a 
fim de converter-se em matéria (...). 

 
 
Com base nessa reflexão tão contundente, podemos refletir sobre alguns pontos cruciais: 
1 - como devemos considerar os espaços geográficos e/ou ambientes que acreditamos 

criar, produzir ou organizar, a partir dos resultados obtidos pela Física Quântica e ciências 
congêneres?  

2 - E, além destes, como considerar o espaço e os ambientes com os quais os sensitivos, 
médiuns ou paranormais afirmam se relacionar? Muitas pessoas afirmam que interagem com os 
“dois mundos”, o dos “encarnados” e o dos “desencarnados”. É possível afirmar qual deles é real 
ou ambos são ilusórios? 

 
No final do século XIX, a ciência positivista acreditava ter, finalmente, matado Deus, os 

espíritos e qualquer fenômeno considerado transcendental ou metafísico. Tais conceitos 
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“místicos” e sem fundamento racional teriam sido criados pelas religiões, as instituições 
“irracionais” criadas pela ignorância humana. Marx dizia que a “religião era o ópio do povo”. 
Ele não estava errado, apenas não se apercebeu que o ateísmo é o ópio dos intelectuais, uma vez 
que religiosidade não tem relação necessária com Deus, com a espiritualidade ou com o 
transcendentalismo. Porém, tudo aquilo que se acreditava sólido, no século XIX, começou a se 
desmanchar diante dos aparelhos sofisticados dos cientistas pós-modernos. O átomo, que todos 
acreditavam ser a menor partícula da matéria, e que por isso mesmo recebeu esse nome (átomo = 
não divizível), foi estudado em laboratório, onde se constatou que o mesmo tinha um núcleo e 
vários elétrons circulando em sua órbita, viajando a uma velocidade de aproximadamente 940 
Km/s. 

Podemos aqui fazer uma analogia. Imaginemos uma criança que nunca viu um ventilador 
de três hélices desligado. Diante de um ventilador em funcionamento não seria difícil fazê-la 
acreditar que está diante de uma espécie de disco sólido e semitransparente que gira sem parar. 
Devido aos limites de nossa percepção visual, esta criança não teria como constatar a existência 
das hélices sem que o ventilador fosse desligado. O mesmo acontece, em outra escala de 
observação, com os átomos. Acreditava-se que os mesmos fossem sólidos porque não era 
possível sem recursos tecnológicos sofisticados isolar e estudar seus velozes elétrons circulando 
em torno de um núcleo. Quando isso foi feito, constatou-se que “espaço vazio” é o que mais 
existe dentro de um átomo. 
Além disso, pesquisadores constataram que, além de circularem em volta de um núcleo, como 
faz a Terra e outros planetas em torno do Sol, os elétrons são os responsáveis por carregar uma 
luz que os físicos chamam de fóton e que é ela que sensibiliza nossa rotina. Em outras palavras, o 
que nossos olhos captam são as diferentes ondas visuais, com tamanho, velocidade e amplitude 
definida. Em suma, nossos olhos não vêem nada, já que apenas recebem as ondas luminosas. E 
por que enxergamos paredes, montanhas, rios, carros, corpos físicos e toda uma gama de objetos 
materiais que estão ou produzem o “espaço”, de acordo com a convicção de cada observador, 
mas que, como já salientamos, não passa, essencialmente, de energia?  

Segundo os estudiosos do cérebro, após ser focada na retina, essa luz se transforma em 
um sinal elétrico que será conduzido dentro do cérebro até uma área específica onde a imagem 
será, finalmente, criada. Em suma, quem enxerga o mundo exterior ou os objetos que estão no 
espaço geográfico é o cérebro e não os olhos. E o mesmo acontece com as demais percepções. 
Os órgãos dos sentidos apenas recebem ondas das mais variadas formas (visuais, olfativas, 
sonoras, etc.) e o cérebro é o responsável por transformá-las em imagens, cheiros, cores, aromas, 
formas ásperas ou lisas, entre outras sensações que experimentamos. 

Ou seja, em nenhum momento nos relacionamos diretamente com qualquer objeto, mas 
sempre com uma representação do mesmo, criada dentro do cérebro. Nesse sentido, apesar de 
não conseguirmos atravessar uma parede com o nosso corpo físico, no chamado estado de 
vigília, tanto a parede como o corpo físico são, essencialmente, campos de energia e as formas 
que percebemos só existem dentro do nosso cérebro, já que ambos, a parede e o corpo físico são 
formados por milhares de bilhões de átomos e como os átomos possuem muito mais áreas 
“vazias” do que preenchidas por matéria, temos a ilusão de que a parede e o corpo são objetos 
sólidos que ocupam “espaço”. 

E mesmo o núcleo do átomo não é sólido. A curiosidade dos físicos quânticos levou-os 
ao estudo do núcleo do átomo e constataram que ele, que parecia tão sólido, é formado por 
outros minúsculos elementos cuja origem não pode ser descrita materialmente, levando os 
pesquisadores do mundo sub-atômico a seguinte conclusão, já apresentada acima: existe apenas 
uma energia primordial, de onde provém todas as formas materiais. 
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Em suma, todo e qualquer corpo material deriva de uma única fonte energética. Apesar de 
parecer uma conclusão bombástica, é exatamente o que os místicos do mundo inteiro já sabiam, 
intuitivamente. Estaríamos, portanto, diante do prâna dos hindus, do baraka dos islâmicos, do 
chi dos taoistas, do fluido cósmico dos espiritistas? Enfim, o que é essa energia primordial capaz 
de produzir todas as formas materiais que conhecemos e de onde ela provém? 

Como afirmavou Heisenberg (1990, p. 14): 
 

Nossos conceitos intuitivos de espaço e de tempo podem ser 
aplicados somente àqueles fenômenos que envolvem pequenas 
velocidades com respeito às velocidades da luz. Inversamente, os bem 
conhecidos paradoxos da teoria da relatividade baseiam-se no fato de 
que fenômenos que envolvem velocidades próximas a da luz não podem 
ser adequadamente interpretados de acordo com o nosso conceito 
normal de espaço e tempo. 

 
Diante do quadro acima, o autor decreta a morte do materialismo (HEISENBERG, 1990, 

p. 20): 
 

Semelhante caráter da teoria quântica já torna difícil seguir 
inteiramente o programa da filosofia materialista e descrever as menores 
partículas de matéria, as partículas elementares, como a realidade 
verdadeira. À luz da teoria quântica, tais partículas elementares não são 
mais reais no mesmo sentido que os objetos da vida cotidiana, árvores 
ou pedras, mas se apresentam como abstrações derivadas da matéria real 
da observação, no verdadeiro sentido. Mas, se se faz impossível atribuir 
às partículas elementares tal existência no sentido mais genuíno, mais 
difícil ainda se torna considerar a matéria como ‘verdadeiramente real’. 

 
Assim, um livro, uma pedra ou um carro, por exemplo, não passam de um aglomerado de 
átomos, mas porque estes não se separam e se espalham pelo Universo? Isso não acontece 
porque há um campo de força mantendo-os unidos e criando a forma perceptível de livro, pedra 
ou carro. E quem cria esse campo de força? Eu poderia seguir a linha aberta por biólogos como 
Max Hartmann (1876 – 1962) que deduziu a necessidade de uma criação consciente do Universo 
ou do próprio físico Max Planck (1858 – 1947) e afirmar categoricamente: Deus. Segundo 
Planck (apud HEISENBERG, 1990, p. 34): “apenas aqueles que pensam por metades se tornam 
ateus, aqueles que se aprofundam em seus pensamentos e vêem as maravilhosas relações entre 
as leis universais reconhecem um poder criador”. 

Mas não é nosso objetivo, por enquanto, de (re)inserir Deus no pensamento acadêmico. O 
importante, no momento, é ressaltar que existe uma força criativa e criadora, eminentemente 
energética, por traz de todas as coisas materiais que conhecemos e com as quais nos 
relacionamos imaginariamente. Digo imaginariamente porque já enfocamos que todas as 
percepções e sensações são criações que acontecem dentro do cérebro. Nesse sentido, nosso 
relacionamento se dá com objetos cuja forma material foi criada por aquele órgão específico. 
Acreditamos que eles realmente existem graças aos cinco sentidos. Mas hoje sabemos que estes 
funcionam como “antenas” que captam diferentes ondas energéticas. Porém, sabemos também 
que nem todas as ondas que existem no Universo são decodificadas pelo cérebro. Em outras 
palavras, e parafraseando Kierkegaard (1813 – 1855), não é um cético, mas um ignorante quem 
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não acredita na existência de outros sons, imagens, cheiros ou formas materiais além daquelas 
que nosso cérebro foi programado para criar.  
Estes e outros assuntos foram aprofundados na  pesquisa independente “História Oral e 
Transcendentalismo: imagens e imaginário do invisível”, base dessa comunicação e que reuniu o 
depoimento de 12 moradores da cidade de São Carlos que afirmam ter a capacidade de ver e 
interagir com uma dimensão oculta da vida humana, em outras palavras, que afirmam ouvir e ver 
espíritos ou que conseguem sair do corpo (realizar “viagem astral” ou “desdobramento”), 
observando fenômenos ou situações que acontecem no que denominam “mundo astral”, uma 
dimensão paralela do chamado “mundo físico”, sem que as pessoas ditas normais possam 
percebê-los.  

O dado mais significativo nestes depoimentos é a total relatividade do espaço geográfico 
ou do ambiente circundante, ou seja, a partir desses depoimentos temos a impressão de que a 
dimensão onde existimos (ou acreditamos existir), co-existe com outras dimensões paralelas, 
invisíveis para nós, mas onde uma vida complexa também acontece sem a nossa percepção. Em 
muitos casos, os dois planos interagem. 

Para ilustrar essa questão, escolhi, entre os vários depoimentos, o da dentista Mônica 
(nome fictício). Em seu depoimento afirma que todos os hospitais, por exemplo, possuem uma 
ala invisível, normalmente localizada logo acima daquele que enxergamos, onde “médicos e 
enfermeiros desencarnados” trabalham. Estes ajudam nos tratamentos realizados no hospital 
visível e atendem, inclusive, os que “desencarnam” no hospital, desligando os espíritos do corpo 
físico e muitas vezes continuando com o tratamento destes, uma vez que, “apesar de não terem 
mais o corpo físico, muitos ainda permanecem doentes e internados no hospital do astral”.  

Outro fato narrado por Mônica e que demonstra a interação entre o mundo material 
“físico” e o mundo material “astral” é o da existência, segundo ela, de uma senzala em um 
determinado local da cidade de São Carlos. Nessa senzala, invisível para nós, muitos ex-escravos 
ainda se encontram presos juntamente com seus algozes. Segundo ela, “a energia do local é 
muito pesada e asfixiante”, podendo, inclusive, “interferir na vida dos encarnados que vivem na 
proximidade”. A “sorte”, segundo ela, é que “não existem casas no local onde a senzala invisível 
existe”. Se isso tivesse acontecido, muito provavelmente “os moradores seriam gravemente 
afetados pela energia deletéria emanada por esta senzala”. Visitando com a clarividente o local, 
constatamos que onde ela afirma ver a senzala existe uma grande avenida e, muito próximo dali, 
funciona um terreiro de Umbanda.  

Segundo Mônica, “não for por acaso que o terreiro foi construído naquele ponto 
específico da cidade. Ele tem o objetivo de limpar aquela energia estagnada e libertar os espíritos 
que ali se encontram. Mas este trabalho não acontece do dia para a noite. Muitos anos ainda são 
necessários para transmutar toda energia deletéria acumulada há séculos naquele lugar”. 

Mônica, que não tem nenhuma religião, afirma que sempre aceitou com naturalidade esse 
“dom” e que isso não atrapalha sua vida cotidiana. Ela narra que os espíritos estão presentes em 
todos os lugares, até nas igrejas evangélicas, onde costumam dar “passes” nos freqüentadores. 

Seria muito cômodo classificar essas visões como “alucinações”, como faz a ciência 
médica cartesiana. Porém, se pensarmos na hipótese de que nosso cérebro só é capaz de 
processar uma parcela ínfima das ondas e vibrações (sonoras, visuais, olfativas etc.) que existem 
no Universo, algo como a ponta de um iceberg, não é difícil aceitar que outras ondas estão 
presentes e, em dimensões paralelas, criando outras realidades com as quais não temos condições 
de nos relacionar, apesar de certas pessoas (identificadas como paranormais, médiuns ou 
sensitivas) conseguirem, de alguma forma, realizar tal façanha.  
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Se os sentidos funcionam como antenas de TV e o cérebro como um poderoso processador de 
computador, possivelmente tais pessoas possuem uma “antena” mais refinada e um processador 
preparado para rodar outros “programas” nessa imensa Matrix onde nos encontramos 
momentaneamente. 

O relato de Mônica vem ao encontro dos livros mediúnicos, ou seja, daqueles que a 
Doutrina espírita afirma serem escritos por “espíritos” através do fenômeno chamado por ela de 
psicografia. Um dos mais famosos livros mediúnicos que descreve a vida ativa após a morte, a 
organização do espaço “astral” e a relação deste com o mundo material chama-se “Nosso Lar”. 
Este livro foi escrito pelas mãos do médium brasileiro Chico Xavier (1910 - 2002), e publicado 
originalmente em 1944. O mesmo é atribuído a um “espírito” que se identificou com André Luis, 
que seria o pseudônimo de um famoso médico brasileiro que não gostaria de ser identificado. 
Diferentes pesquisadores já estudaram fenômenos como a pré-cognição, poltergeist, 
clarividência, psicografia, aparições de mortos etc. Tais pesquisas costumam apresentar duas 
interpretações: a “espírita”, que defende a teoria de que tais eventos seriam causados pela 
intervenção de uma consciência desencarnada ou também chamada de incorpórea, através de um 
médium; e a “animista”, que defende a tese de uma liberação de energias psíquicas pelo próprio 
paranormal ou sensitivo.  Essa segunda teoria explicaria inclusive a chamada materialização de 
“espíritos” através da energia psíquica liberada por um parente ou amigo de alguém que morreu, 
em contato com o ectoplasma de um sensitivo. Esse processo seria o responsável pela 
materialização de uma determinada forma-pensamento. 

Joseph Murphy (1898 - 1981) foi um estudioso do psiquismo humano, adepto da segunda 
teoria, e que não acreditava na possibilidade dos mortos se manifestarem. Assim, ele descreve 
em um de seus livros a materialização de um “espírito” que acompanhou em uma sessão espírita, 
afirmando que ele e os demais pesquisadores que lá se encontravam mediram a pressão do 
mesmo e cortaram fios de cabelos que se desmaterializaram três dias depois.  

A história de materializações e de aparições de espíritos não é nova. Acredita-se que na 
Antiga Grécia o filósofo Atenedoro alugou uma casa em Atenas onde muitos afirmavam ver um 
espírito com as mãos e os pés acorrentados. Por causa da história, a casa era desabitada. Na 
primeira noite que passou nela, o filósofo diz ter visto o espírito e, sem manifestar receio ou 
assombro, acompanhou-o até um determinado local apontado pelo ser incorpóreo. No dia 
seguinte fez uma escavação e encontrou um esqueleto acorrentado e o sepultou dignamente. 
Depois disso, dizem que o espírito não foi mais visto.  

Um estudo muito curioso destes fenômenos foi realizado no século XVIII pelo filósofo 
prussiano Emmanuel Kant (1724 – 1804). Ele estudou a famosa clarividência do famoso 
cientista Swedenborg (1688 – 1772), chegando a declarar sua crença na imortalidade da alma, 
porém, defendendo que o contato com o mundo dos espíritos, apesar de possível, seria um 
fenômeno “patológico”.  
Mas foi no século XIX, em pleno auge do pensamento positivista e do avanço do ateísmo 
marxista, que diferentes fenômenos mediúnicos e paranormais eclodiram nos EUA e na Europa. 
No primeiro país, o caso mais famoso foi o das irmãs Fox (Kate e Margaret). Elas estabeleceram 
um método curioso para se comunicar com os espíritos: o uso de golpes (raps) em uma mesa. 
Após estabelecer uma espécie de código com os espíritos, elas compreendiam, por causa das 
batidas, o que eles desejavam comunicar. Pesquisadores como William Crookes (1832 – 1919) e 
Charles Richet (1850 – 1935), respeitados por renomados filósofos e pesquisadores como Henry 
Bérgson (1859 – 1952), William James (1898 – 1944), Carl Gustav Jung (1875 – 1961) e outros, 
atestaram como genuínos os fatos de Hydesville, como ficaram conhecidos os trabalhos 
mediúnicos das irmãs Fox. 
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E, no Brasil, já no século XX, tivemos o surgimento da Umbanda, uma religião 
assumidamente medianímica que se pauta no intercâmbio com os mortos. E não podemos 
desconsiderar a mediunidade ostensiva de pessoas como Francisco Candido Xavier (1910 – 
2002), no campo da psicografia, e de Luiz Gasparetto (1949 - ), no caso das pinturas mediúnicas, 
cujas faculdades psíquicas foram estudadas e consideradas verídicas por pesquisadores de 
renome mundial. 
Nesse sentido, apesar de não termos dados que comprovem essa tese, é possível levantar a 
hipótese de que a organização do espaço geográfico ou a preservação do chamado meio 
ambiente, pelo menos na escala do cotidiano, sofre influência de forças invisíveis ou 
transcendentais. São comuns os relatos de estabelecimentos comerciais que não vingam em 
determinados locais, devido a “energia negativa” ali presente, constatando-se posteriormente que 
ali, no passado, ocorreu algum assassinato, suicídio etc. Os diferentes registro de poltergeists,  
em várias partes do mundo, é um outro exemplo de influência de energias ainda desconhecidas 
na vida cotidiana e na criação do espaço vivido de muitos cidadãos, independente de seus valores 
culturais, poder aquisitivo ou grau de escolaridade. No caso de Mônica, a clarividente que 
entrevistamos e citamos acima, trata-se de uma mulher casada, dentista com pós-graduação e 
mãe de dois filhos adolescentes, cuja vida é normal em todos os aspectos.   
Outro fenômeno que nos traz elementos importantes para a reflexão sobre a relatividade do 
espaço é a chamada “viagem astral” ou desdobramento, no qual, de forma consciente, a pessoa 
afirma sair do corpo e se relacionar com outros ambientes e paisagens. No Brasil, um dos mais 
famosos especialistas no assunto é o sensitivo Waldo Vieira (1932 -  ). A neurociência, porém, 
classifica tal fenômeno como “alucinação autoscópica”. 

 
(des)envolver o maya o (re)envolver o ser humano? 
 
Como afirmou Heisenberg (1990, p. 69): 
 

A matéria é composta de átomos com um diâmetro medindo 
aproximadamente um décimo milionésimo de milímetro. (...) (e o 
átomo) é formado de núcleos pequeníssimos carregados com 
eletricidade positiva, e é cercado de uma nuvem de elétrons negativos, 
com um numero tal que o todo é eletricamente neutro. A massa do 
elétron é de cerca de 1.800 vezes menor que o mais leve dos núcleos, ou 
seja, o núcleo do hidrogênio. (...) Os núcleos dos outros átomos são 
aglomerados compactos de prótons e nêutrons. (...) todas as 
propriedades físicas e químicas da matéria estão condicionadas por 
fenômenos localizados nas nuvens de elétrons; todos os processos 
radioativos, tanto naturais quanto artificiais, são fenômenos localizados 
nos núcleos dos átomos. 

 
Em suma, a materialidade do mundo se decompôs no ar. E se a matéria deriva da energia, 

é possível continuar pensando a consciência humana como um epifenômeno da matéria? Ou 
seria a mente um fenômeno com existência própria, podendo, inclusive, pré-existir e continuar 
existindo independentemente de seu ligamento a um determinado corpo físico ou a um cérebro? 

Possivelmente sim, já que o mundo material é destituído de substância. Ele se assemelha 
ao maya das filosofias orientais. Nele não há textura, padrões, beleza ou fragrância. Tudo não 
passa de criações do significativo, mas limitado, criador de realidades chamado cérebro. Nesse 
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sentido, parece que o mais importante no universo é como participamos dele e não o que 
fazemos, justamente o que ensinam, milenarmente, as filosofias orientalistas. 

Os ensinamentos budistas afirmam que sofremos sempre que criamos apegos ou aversões 
a qualquer coisa impermanente do mundo ilusório. Por sua vez, os ensinamentos hinduístas 
dizem que a sabedoria está em vivenciar com equanimidade as vicissitudes positivas e negativas 
da vida ilusória. E, os ensinamentos taoístas, estimulam o agir desinteressado e amoroso em 
todos os momentos, reagindo sempre com benevolência, indulgência e perdão às agressões 
recebidas. Dessa forma, ao caminharmos “junto com o Tao”, a força que move esse mar de 
energia, não nos desviaríamos de seu percurso. 

Nos últimos dois mil anos de história humana, notamos uma grande preocupação em 
(des)envolver, em separar, em dividir. Aquilo que é Uno passa a se manifestar de diferentes 
maneiras. Mas por que enfatizar tanto esse processo, sobretudo na cultura Ocidental? Essa 
necessidade de fazer objetos ou coisas, de criar novas necessidades desconsidera, 
frequentemente, o como. Se tudo é ilusório, talvez o como tudo isso é feito seja mais importante 
do que aquilo que é feito. Em suma, podemos constatar duas forças antagônicas: o egoísmo e o 
amor. Aparentemente, a tendência do ser humano é agir ou reagir com egoísmo diante das 
vicissitudes da vida. Quem sabe, o que os Mestres do Oriente chamam de Iluminação consistiria 
em continuar fazendo o que cada um já faz, mas não mais com uma motivação egoísta, porém, 
com amor. Isso seria um processo metanóico, uma mudança de sensibilidade, já que seria uma 
mudança interior e não, necessariamente, exterior, mesmo que se reflita sobre esta última.  

Em outras palavras, o pós-moderno, neste limiar de século XXI, parece ser o período que 
marca o recrudescimento da espiritualidade. Assim, se Mircea Eliade constatou que as 
civilizações primitivas eram vivenciadas pelo Homo religiosus e o mundo moderno pelo Homo 
Profanus, a pós-modernidade prepara o terreno para o nascimento do Homo spiritualis, aquele 
ser capaz de vivenciar com mais tolerância e amor universal as vicissitudes do mundo ilusório. 
E, no caso particular da Ciência, tão preocupada em organizar e produzir materialmente, a 
intenção com que esse fato se processa se torna mais importante do que o resultado final, pois é 
na intenção que está a energia amorosa ou egoísta, já que o produto final não passa de uma 
ilusória realidade criada pelo também ilusório cérebro, pois, essencialmente, tudo o que é 
perceptível não passa de um campo energético, sem formas, cores, sabores etc. Em suma, 
podemos continuar, ilusoriamente, (des)envolvendo formas materiais, porém, o processo de 
(re)envolvimento humano só acontece a partir de um único caminho: o amor.  

 
Referências bibliográficas 
HEISENBERG, Werner. Problemas da Física Moderna. São Paulo: Perspectiva, 1990 (2ª 
edição). 
MARQUES, Adilson. História Oral e Transcendentalismo: imagens e imaginário do invisível. 
São Carlos/SP: 2007 (mimeo.). 

 
 

Quem conta um conto acrescenta um ponto, uma idéia, cria um imaginário: a 
produção do imaginário juruaense pelos narradores orais de Guajará-AM 
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Breve Introdução 
O rio Juruá nasce no Peru próximo à fronteira brasileira, correndo sinuosamente por todo o 
extremo oeste do Acre, penetrando no Amazonas para desaguar no rio Solimões. Considerado 
como um dos rios mais meândricos do mundo, o rio Juruá é denominado pelos Kaxinawá de 
Tinton- René, o “rio das muitas voltas” (AFONSO, 2005:13). 
O Juruá é caracterizado por suas águas barrentas, ou brancas, na linguagem técnica. Terra dos 
Nawa, Poyanawa, Kanamari, Nukini, Ashaninka, Kaxinawá e Katuquina, o rio possui uma 
diversidade cultural que além de congregar indígenas, convivem com seringueiros que vieram do 
Nordeste brasileiro, especialmente do Ceará, e também imigrantes de origem árabe e de 
portugueses. 
Nas terras indígenas da região do Juruá, podem-se vivenciar as mais diferentes formas de pensar 
e agir. Segundo Afonso (2005), a história de mais de 100 anos de conflitos e convivências entre 
índios e brancos não foi suficiente para apagar a riqueza e a diversidade de costumes, linguagens, 
danças, técnicas. Um pano decorado com kenês Kaxinawá, um colar Ashaninka aromatizado, 
uma história mítica dos Katuquina, a forte presença da cultura nordestina, seus conhecimentos 
sobre as plantas e os animais, são exemplos dessa diversidade cultural existente no Vale do 
Juruá. 
Buscou-se desvelar através de dez narrativas orais, os processos de produção do imaginário 
juruaense, ao mesmo tempo em que procurou compreender as construções simbólicas presentes 
nessas narrativas. Nosso objetivo foi analisar os contos orais narrados no Vale do Juruá, 
procurando decifrar sua ação simbólica e o que esta faceta do imaginário pode expressar em si 
mesma, perfazendo os caminhos que estes símbolos fazem para representar os conceitos de 
organização social, religião, estética e leis morais. 
Buscando atingir os objetivos, conseguimos compreender que o imaginário no Vale do Juruá surge 
de uma forma poética. A presença da cultura nordestina é tida como a base principal de sua 
constituição cultural, pois trouxe consigo, em seu imaginário, as crenças, as estórias, os folguedos, 
os hábitos, os conceitos e valores, podendo semear esses elementos culturais em solo amazônico, 
ao mesmo tempo em que essas imagens-matrizes misturam-se com elementos locais.  
Nesse sentido, o mergulho na profundidade das coisas, por via das aparências, é o modo da 
percepção, do reconhecimento e da criação por via do imaginário estético-poetizante da cultura 
amazônica (LOUREIRO, 1995). No caso do Vale do Juruá, este devaneio vai além das 
possibilidades cotidianas, permitindo situar-nos no universo e na emergência de um sentimento do 
maravilhoso que envolve todo o coletivo no dia-dia.  
 A preocupação teórica se consolidou através da epistemologia da hermenêutica cultural 
(GEERTZ, 1989) do estruturalismo (LÉVI-STRAUSS, 1989, 1980), da teoria da ação 
comunicativa (HABERMAS, 1996) e da sociolingüística buscando compreender a lógica e a 
simbólica do conteúdo dessas narrativas orais e sua estética construtiva.  

                                            
829 Graduado em Ciências Sociais pela (UFAM) e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e 
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Nessa pesquisa, trabalhamos com 10 contos orais coletados a partir de entrevistas realizadas em 
2002-2004 com sete moradores do Vale do Juruá, com idade entre 45 a 90 anos. Além disso, 
foram analisadas 15 entrevistas realizadas em janeiro de 2006 nos municípios de Guajará-Am, 
Ipixuna-Am, possibilitando maior compreensão da temática estudada: 
1. Adalgisa Isidorio dos Reis, 66 anos, aposentada, mora em Guajará-AM. Contos: João Acaba 
Mundo, O Carrasquinho e João de Calais do amor sem fim (03). 
2. Terezinha Isidorio do Nascimento, 47 anos, doméstica, mora em Guajará-AM. Contos: Março 
Marçal, Barro vermelho-larangeiral e Touro Azul (02). 
3. Adalgiso Barbosa Gurgel, 80 anos, morava em Eirunepé-AM. Conto: Borbolectus (01). 
4. João Rodrigues de Oliveira, 77 anos, morava em Cruzeiro do Sul - AC. Conto: Água do pássaro 
da vida (01). 
5. Anízia Machado, 66 anos, aposentada, mora em Ipixuna-AM. Conto: Suru-babão e o pássaro 
azul (01). 
6. Ibianez Batista da Silva, 69 anos, aposentado, mora em Guajará-AM. Conto: História do 
Mapinguari (01). 
7. Tereza Gomes, 55 anos, agricultora, mora em Ipixuna-AM. Conto: O casal (01). 
 
A análise dos contos e o suporte teórico utilizado para compreender a formação do imaginário em 
Guajará e conseqüentemente no Vale do Juruá buscaram esclarecer, através da interpretação, os 
processos de construção social e as ações simbólicas presentes nos mesmos. Nesta fase da 
pesquisa, resolvemos fazer uma abordagem analítica que pudesse esclarecer o significado dessas 
manifestações culturais, ir além da própria escrita, para descobrir o que nela está subjacente e 
como esse imaginário é construído nos contos e, ao mesmo tempo, no Vale. Assim, organizamos 
em três tópicos algumas reflexões.  
 
1.  O conto oral como expressão do imaginário no Vale do Juruá 
“A importância dessas estórias era enorme, porque não tínhamos meios de comunicação, pois a 
gente só se preocupava com as necessidades básicas da vida; lá, a gente não sabia de notícia nem 
boa nem ruim, então, a gente vivia isolado de tudo, mesmo se acontecesse algo de nível nacional, 
não tinha como saber, só sabíamos das coisas que aconteciam no seringal... O seringalista era a lei, 
era o padre, o professor, era tudo, estávamos condicionados aos deveres e às ordens dadas pelo 
dono do seringal. Nesse momento, os contos apareciam em nossas vidas como formas de 
distração, representavam também um valor moral, que era passado para os filhos” (entrevista 
cedida por Ibianez Batista, Guajará-AM, 2005) 
 
Nos contos “João Acaba Mundo”, “O Carrasquinho”, “Borbolectus” e “História do Mapinguari” 
há seres míticos que teatralizam o imaginário no Vale do Juruá. A vida passa a ser vivenciada com 
as construções simbólicas, em que o espaço dá possibilidade para novas criações, novas 
invenções. Há também um retorno ao passado, relembrando os tempos bons e as adversidades do 
lugar, como mostra este trecho: 
 
Quando foi dia, já chegando no final de semana, o seringueiro, sempre no sábado se dirigia para a 
colocação, para com os outros seringueiros irem no domingo ao barracão. Sempre no domingo 
pela manhazinha todos se preparavam para ir ao barracão, fazer suas compras, entregar sua 
borracha e receber as coisas que necessitavam (Trecho do conto “História do Mapinguari” narrado 
por Ibianez Batista, 2006). 
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O imaginário poético no Vale se construiu com o deslizar das águas, com o cantar dos pássaros, na 
recriação da natureza pelo homem apropriando-se dos símbolos, das imagens universais e locais 
que o rodeiam, e do próprio isolamento que o lugar proporciona. 
O sentido desse capítulo é compreender que o contador de estórias do Vale do Juruá constrói 
narrativas diferentes: em um momento, apropria-se de fragmentos da cultura nordestina, em outro, 
usa elementos da cultura amazônica. Nesse sentido, este tipo de análise nos possibilita não só 
adentrar no imaginário juruaense, como também perceber que os contos possuem uma situação 
inicial, um personagem principal, um desfeche e temas específicos como religião, moral e estética. 
No conto “João Acaba Mundo” vários elementos e nuances lingüísticas da oralidade refletem 
preocupações humanas universais. No que se refere à narrativa oral, esta está permeada por laços 
morais, que se interpenetram em representações, ou seja, o sentido e as configurações simbólicas 
que formatam as maneiras de pensar que, expressas por práticas sociais, instituem o homem ao seu 
meio. A relação que se institui entre homem e natureza não é direta, mas mediada por processos 
lógicos-simbólicos. Assim, João (herói dominante) não lida diretamente com as coisas, e sim com 
os significados atribuídos às coisas pela cultura. Dessa forma, o ambiente cultural, segundo Cemin 
(1998), é formador de simbolismo tanto ao nível lógico quanto ao nível de significado. Ambos os 
níveis na construção da imagem se interpenetram mais do que se distanciam, pois o homem lida 
com os símbolos que tecem seus mundos. 
Nessa perspectiva, as imagens que são construídas são imagens inspiradas em símbolos presentes 
no Nordeste, ou seja, o descendente de nordestinos continua narrando estórias com fragmentos da 
cultura nordestina e misturando elementos amazônicos a esses contos, como demonstra o trecho 
do conto “João Acaba Mundo”: 
 
Era uma vez uma mulher chamada Maria, que morava na casa de um rei. Era bastante jovem e 
estava grávida. Certo dia sumiu uma jóia do palácio e, sem culpa, ela acabou sendo acusada pelo 
furto. O rei ordenou que seus súditos levassem aquela mulher até a floresta e a abandonassem. 
Passaram alguns meses, e chegou o dia que ela daria à luz a criança. A criança nasceu sozinha e 
ela prometeu que daria o filho para Nossa Senhora ser madrinha. Passados alguns dias, apareceu 
uma mulher, um padre e um homem, bem ali, no meio da mata. E a mulher disse: “Maria, viemos 
batizar seu filho”. Ela rapidamente reconheceu que aquelas pessoas eram Nossa Senhora, José e 
Jesus. Passaram-se os anos, a criança logo cresceu e seu nome era João (trecho do conto “João 
Acaba Mundo” narrado por Terezinha Isidório).  
 
Se, por um lado, a “casa do rei” é uma imagem deslocada do Nordeste, por outro lado, a “floresta” 
e a “mata” estão intimamente redesenhando o imaginário no Vale do Juruá. No entanto, no 
processo de bipartição das imagens, há também uma libertação das imagens, em que o arquétipo 
dominante, João Acaba Mundo, ao ser batizado por uma intervenção divina, é recompensado por 
uma ação mágica. Ao ganhar uma “espada e um cavalo” do seu padrinho mágico, o desejo de João 
é realizado, ou seja, sua liberdade é adquirida através das intervenções mágicas e também divinas. 
O herói, como arquétipo dominante831 no conto, passa a postular e a defender os oprimidos. 
Nesse sentido, as adversidades se impõem como algo preponderante na vida de João e ao mesmo 
tempo nas escolhas do herói para novas descobertas. A floresta, como a primeira dificuldade, e o 
gigante do conto, como o primeiro obstáculo, são, ao mesmo tempo, os seus grandes desafios. 

                                            
831 A noção de arquétipo em Durand é a representação dos schèmes. Ele constitui o ponto de junção entre o 

imaginário e os processos racionais; por exemplo, o arquétipo do chefe pode ser considerado como um arquétipo 
dominante ou representar o herói. 
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Se nos afastarmos um pouco desta análise imagética e nos posicionarmos numa vertente 
interpretativa da cultura, perceberemos que João, como arquétipo dominante, é um libertador de 
realidades; no entanto, esta função atribuída ao herói lhe causa grandes decepções. Por exemplo, 
ao trancar o gigante ferido em um quarto fechado, ele provoca em sua mãe a curiosidade de 
conhecer o desconhecido e também de lhe trair. 
Depois que o gigante caiu, arrastou-o para o quarto, trancou-o e pegou a chave da casa e guardou-
a consigo. Pegou seu cavalo e foi buscar sua mãe; trazendo-a para a cidade e para a casa onde 
estava preso o gigante. Recomendou que sua mãe não abrisse a porta. Mas, não lhe falou da 
existência do gigante no quarto. Todos os dias, João saía para trabalhar e sua mãe, muito curiosa, 
resolveu abrir o quarto. Quando abriu, viu o gigante ainda vivo. Aproximou-se e resolveu cuidar 
dele. Em poucos dias ele ficou bom. Sua mãe e o gigante começaram a namorar e tramaram matar 
João. (Trecho do conto “João Acaba Mundo”).  
 
Assim, o herói necessita de provações e sua legitimidade se dará a partir de suas vitórias e suas 
conquistas. A construção simbólica do conto “João Acaba Mundo” é envolvida por um processo 
intelectual de bricolagem, onde a cultura reorganiza o tempo e o espaço. Num sentido 
levistraussiano, tanto a cultura como o imaginário nos contos orais estão interligados pela via da 
percepção, da sensibilidade, por um caminho de mão dupla em que ambos se constroem na 
necessidade do outro. 
No próximo conto, veremos que o imaginário também flui como expressão da vivência, ele se 
produz e se reproduz a partir do cotidiano de quem o constrói, contendo vida, fragmentos de vida e 
a dimensão do uso do espaço e do tempo. 
Imagem, imaginação e imaginário radicam do latin imago-ginis. A palavra imagem significa a 
representação de um objeto ou a reprodução mental de uma sensação na ausência da causa que a 
produziu. Essa representação mental, consciente ou não, é formada a partir de vivências, 
lembranças e percepções passíveis de serem modificadas por novas experiências.  
No conto “Borbolectus”, narrado por Adalgiso Barbosa, percebe-se um cruzamento das imagens, 
ora desvirtuadas do local, ora engendradas nas vivências, nas lembranças do narrador, criando um 
elemento novo que se adapta à realidade amazônica. 
A narrativa oral está permeada por três elementos - o mundo da floresta, a imagem do rio e a 
cultura nordestina, constantemente presentes e que ressignificam o conto, entrelaçado tanto de 
aspectos universais quanto locais. As imagens criadoras do conto estão ligadas a arquétipos 
universais, como medo, coragem, aventura e conquista, imbricados por elementos locais como a 
floresta e a água, que complementam a ação criadora da imagem, como demonstra a passagem do 
conto: 
Um dia, quando eu ainda era rapaz, embrenhei-me por estas matas, na procura de um bando de 
capivaras. Não era mateiro experiente ainda, me perdi. Depois de dois dias, encontrei um velho 
índio por nome Apuriná. Apuriná era da tribo dos Poyanáwas, tinha mais ou menos uns cinqüenta 
anos, e prometeu-me que iria me levar de volta. Naquela tarde, estávamos na beira de um lago 
central. (Trecho do conto “Borbolectus” narrado por Adalgiso Barbosa). 
 
A narrativa oral mistura elementos amazônicos com fragmentos da cultura nordestina. Isso nos 
levar a perceber que a construção simbólica está condicionada a uma meditação devaneante, ou 
seja, a margem do rio, entre o rio e a floresta, é o lugar privilegiado dos enigmas, dos mitos da 
Amazônia, transfigurados também em enigmas do mundo. 
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Segundo Loureiro (1995) é entre o rio e a floresta que deságua o imaginário, pois a margem do rio 
não exige lógica coerente. Nela estão os mais preciosos arquivos culturais de nossa cultura, as 
raízes submersas da alma cabocla. 
 
Na margem do rio e da floresta irrompe a vida, em duplo. É o reino das ambigüidades e da 
semovência de contornos. É o desenvolvimento de uma ciência da libido em que o desejo brilha, o 
jogo estético evidencia-se, o prazer do olhar é dominante e o partilhamento com a natureza é o 
prêmio. [...] diante do rio e da floresta, o homem incapaz de franjar os seus vastos limites, insere-
se nessa desmedida através de um gesto que o faz superior a essa natureza: ele cria os encantados, 
mantendo a grandiosidade esmagadora que o envolve sob seu controle. Para viver de uma forma 
ilimitada, convive com seres sobrenaturais, porque somente a imaginação consegue ultrapassar os 
horizontes (LOUREIRO, 1995: 224-225). 
 
É no ritmo das imagens que o conto “Borbolectus” pode ser pensado a partir dos regimes diurno e 
noturno. Num sentido durandiano, a construção do imaginário em “Borbolectus” se organiza sob 
convergência, em que os símbolos estão estruturados por isomorfismos, que dizem respeito à 
polarização das imagens. Pode-se perceber também no conto que o símbolo “Borbolectus-Deus” 
parte do mesmo tema arquetípico, sendo variações do mesmo arquétipo. 
É neste ambiente de contemplação plena da natureza presente no conto que surge este homem 
simbólico noturno com situações imprecisas e de variadas circunstâncias geográficas, é nele 
também que se unem os opostos, tendo como característica a conciliação entre homem e natureza 
em busca do conhecimento. Ao mesmo tempo, o conto se encontra sob uma estrutura 
transformável, em que as imagens dividem o universo em opostos, cujas características são as 
separações, as distinções, como demonstra esta passagem do conto: 
 
[...] Apuriná, então, pegou o meu braço e sussurrou: “Calma, não faz ela ir embora”. Eu não sabia 
do que se tratava, e ele, apontando, disse: “Escute-me! Há muitas luas, antes de nossa tribo 
encontrar essa região, existiu um deus chamado Borbolectus. Era o deus mais lindo que existiu. 
Era filho de Tupae com uma índia do povo Nawa. Porém, os deuses tiveram inveja de 
Borbolectus, porque ele namorava as índias mais bonitas da planície. Numa noite, os deuses 
começaram a festejar o Juanapi – a festa do deus vermelho, e após vários anos de festejos para 
Juanapi, seus corações foram invadidos de tamanha inveja que foram levados a lançar uma 
maldição em Borbolectus. Nem o seu poder pôde vencer aquela maldição, que era a força de mais 
de duzentos deuses. Borbolectus foi transformado em lagarta. Vários anos passaram-se. Tupã não 
queria se desagradar com os outros deuses. Mas, resolveu dar uma chance a Borbolectus: Ele entra 
num casulo que o protege da maldição e sofre a mudança, transformando-se em borboleta, que é a 
expressão de sua beleza (Trecho do conto “Borbolectus”). 
 
Por outro lado, o conto revela a relação dialética entre natureza e cultura, e nesse aspecto, a 
imagem da natureza está intimamente ligada à vivência do narrador. Assim, o mesmo transforma-
se num “homem simbólico” que observa, classifica, analisa, conhece, destaca, valoriza, sente, 
humaniza. raciocina, estetiza a sua relação com a paisagem, vive com a natureza uma relação de 
complementaridade para descobrir seus mistérios.     
Enfim, os regimes da imagem estão reorganizando o imaginário no Vale do Juruá, seja para os que 
habitam as margens do rio, que parecem demarcar as fronteiras simbólicas, seja para os que 
habitam os povoados, vilas e pequenas cidades da Amazônia. 
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 1.1. As narrativas orais como construção do imaginário simbólico e social 
Nosso discurso alia-se ao imaginário, aos símbolos, às idéias que construímos e conhecemos, por 
isso, neste item, pensamos as narrativas orais como sistemas simbólicos, como possibilidades de 
revelar o sentido que estes contos desempenham e suas múltiplas interações, construídas 
simbolicamente. 
O imaginário é o vocábulo fundamental que corresponde à imaginação, como sua função e 
produto. Segundo Durand (2002, p.14), “imaginário é o conjunto das imagens e das relações de 
imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens”. Além disso, é o grande e fundamental 
denominador onde se encaixam todos os procedimentos do pensamento humano. 
Os estudos acerca do imaginário não constituem uma disciplina com objeto e método unificados, 
trata-se de várias abordagens disciplinares, por diferentes métodos. Segundo Cemin (1998), o que 
reúne tanto interesse é o estudo das “representações”, ou seja, o sentido e as configurações 
simbólicas que formatam as maneiras de pensar, expressas por práticas sociais  que instituem o 
homem e o seu meio. 
No conto oral “Março-Marçal-Barro-vermelho-Laranjeiral”, a relação que se institui entre o 
personagem e o seu mundo não são direta e sim mediadas por processos conflitivos. Podemos 
perceber que entre o universo físico e o homem existe a dimensão simbólica que condiciona o 
homem e o seu mundo. Este conto oral está permeado pela forte presença feminina (a moça, a 
princesa), por seres encantados (porco, lua, sol, vento) que se metamorfoseiam ao longo da 
história como mostra o trecho deste conto: 
 
Há muitos anos atrás, no tempo dos reis, havia duas moças lavando roupa, que por intriga 
começaram a discutir. Seus nomes eram Joana e Beatriz. Então, Beatriz falou a Joana, que com a 
força dos deuses esta casaria e seu primeiro filho seria um porco. Joana replicou-lhe, dizendo que 
o filho de Beatriz seria um louva-deus (“Março-Marçal-Barro-vermelho-Larangeiral” narrado por 
Terezinha Isidório, 2006). 
 
Uma das características desse conto é o “casamento” que, como uma instituição social, estabelece-
se desde o início da narrativa. O conto não é muito diferente dos demais contos narrados por 
Terezinha Isidório: possui um herói, melhor dizendo, uma heroína. A personagem principal é 
feminina (uma moça), apresenta também uma situação inicial (casamento-intriga) e temas 
específicos como morte, encanto, moral, o que reflete preocupações humanas universais. 
Se, por um lado, o ato de casar marca a situação inicial da narrativa, por outro lado, se sairmos 
desta análise temática e trilharmos os caminhos da análise interpretativa buscando perceber qual o 
significado atribuído ao casamento, veremos que no Vale do Juruá, o ato de casar seria algo de 
extrema importância para manter a união entre as famílias que ali se encontram. Aprofundando 
nossa interpretação, percebemos que os laços familiares estão estabelecendo uma organização 
social no Vale mediado pela junção entre diversas famílias. 
Por outro lado, o casamento como um fenômeno social pode ser feito através de intercâmbio, 
compra, livre escolha, ou imposição familiar, como nos sugere Lévi-Strauss (1980). Julio César de 
Araújo (2007: 25), analisando as “cantigas de roda” coletadas no Vale do Juruá, menciona que o 
casamento tornava-se um fato antecipado naquelas comunidades, “visto que havia um pequeno 
número de mulheres e também pela urgência das famílias em diminuir as responsabilidades do 
chefe da casa”.  
Segundo Lévi-Strauss (1982), o ato de manter alianças assume dois significados de extrema 
importância. Primeiro, casar-se fora da família é estar estabelecendo estruturas de parentesco com 
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outras famílias; segundo, a proibição do incesto existe para dar fluxo às relações sociais, com base 
nas alianças estabelecidas pelo casamento. 
Ao mencionar o caráter da universalidade do incesto, Lévi-Strauss (1982) ressaltará que: 
Bastará lembrar que a proibição do casamento entre parentes próximos pode ter um campo de 
aplicação variável, de acordo com o modo como cada grupo define o que entende por parente 
próximo. Mas esta proibição, sancionada por penalidades sem dúvida variáveis, podendo ir da 
imediata execução dos culpados até a reprovação difusa, e às vezes somente até a zombaria, está 
sempre presente em qualquer grupo social (LÉVI-STRAUSS 1982:47). 
Nesse sentido, para Lévi-Strauss (1982), a cultura não pode ser considerada como simplesmente 
justaposta nem simplesmente superposta à vida. Em certo sentido, a cultura substitui a vida, e em 
outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar uma síntese de nova ordem. 
Assim, se consideramos que esse conto oral possui uma idade aproximada de 100 anos somente no 
Vale do Juruá, poderíamos imaginar que a ação social dessa narrativa é a de mostrar que o 
casamento, enquanto instituição social servia e serve para criar laços de sociabilidade no Vale. 
Carregado de moralidade, deveres e obrigações, o casamento, além de unir os opostos, possui uma 
dimensão simbólica, afetiva para a vida em sociedade. É nessa dimensão simbólica que se 
encontra o símbolo como elemento mediador da ordem social.  
Em todo o momento, no conto, o símbolo não faz outra coisa a não ser estabelecer laços sociais. 
Nesse sentido, tanto o regime diurno como o regime noturno da imagem estão organizando-se sob 
convergência, isto é, os símbolos estão reagrupando-se em torno de núcleos organizadores 
(arquétipos: morte, coragem, aventura, moral e casamento), que dizem respeito à polarização das 
imagens, como demonstra este trecho do conto: 
 
A jovem começou a chorar, o dia amanheceu. Ela contou tudo a Joana, dizendo-lhe que ia atrás do 
porco. No dia seguinte foi ao ferreiro e mandou  fazer duas saias e dois sapatos de ferro, e logo 
após saiu numa direção qualquer. Já fazia um ano que andava, quando chegou na casa da Lua. 
Bateu palmas, saiu uma velha. Ela perguntou: “Minha senhora, sabes onde fica o reino de Março-
Marçal-Barro-vermelho-Laranjeiral?” A mulher respondeu-lhe que não, mas talvez sua filha Lua 
soubesse.  Pouco tempo depois, a Lua saiu, era uma frieza grandiosa. A velha colocou  uma bacia 
de água e a Lua caiu dentro, transformando-se numa bela moça. A velha perguntou-lhe: “Filha, se 
acaso aparecer aqui uma moça o que você faria com ela?”. A Lua respondeu: “Adorava tanto o 
quanto a adoro”. A velha foi buscá-la. Ela perguntou à Lua: “Você sabe onde fica o reinado de 
Março-Marçal?”. A Lua respondeu: “Eu clareio por muitos lugares, ainda não encontrei este 
reinado”. A Lua deu-lhe de presente uma toalha, que quando era estendida no chão enchia-se de 
alimentos. A moça saiu. (“Março-Marçal-Barrro-vermelho-Laranjeiral”). 
 
Outra característica marcante nesta narrativa é presença dos quatro elementos: água, fogo, terra e 
ar, formadores do imaginário tanto universal como local. Para Bachelard (2003) esses elementos 
formam as imagens arquetípicas que estão no inconsciente humano, e todas as imagens são 
formadas por esses arquétipos. Nesse sentido, as imagens construídas no conto são imagens 
formadas a partir de experiências do sonho e de experiências da vida. 
Enfim, se por um lado este conto narrado no Vale parece denunciar a trajetória da ida para o Juruá, 
e ao mesmo tempo a viagem da volta (quando aparecem imagens do Nordeste), de um “ser 
simbólico” num sentido de mão-dupla, em que as imagens se agregam formando estruturas 
simbólicas, por outro, essas imagens presentes ainda podem ser reflexo de ensinamentos morais, 
religiosos, em que a imagem do casamento reforça a permanência dos valores cristãos. Assim, as 
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narrativas podem nos revelar como as pessoas pensam e percebem o lugar de onde narram ao 
mesmo tempo como se vêem diante da própria condição ao morar no Vale do Juruá. 
No próximo conto, veremos que embora a proximidade com a narrativa anterior seja próxima, a 
organização social é menos reforçada e as relações sociais são mais conflituosas. A descida ao 
interior dos contos orais serviu para ilustrar de que forma os mecanismos das narrativas foram 
articulados com as motivações e necessidades inerentes ao meio ambiente físico. Serviu também 
para penetrar nas estruturas simbólicas presentes nas narrativas, que estão ressignificando a cultura 
no Vale do Juruá. 
Em “Touro azul”, narrado por Terezinha Isidório, a situação inicial do conto é marcada também 
pelo casamento, ao unir famílias diferentes. Mas, as relações sociais tornam-se conflituosas no 
momento em que a “mulher viúva” que se casa com o pai de Maria passa a tramar sua morte. 
Neste conto, percebemos que tanto o pai de Maria como a mulher são dois viúvos. No caso do 
homem, é muito comum, ao ficar viúvo, procura casar-se o mais rápido possível, enquanto a 
mulher, na maioria das vezes, deve manter-se viúva. Vejamos o trecho do conto: 
Era uma vez um homem que tinha uma filha que se chamava Maria, ele era viúvo e morava com a 
filha. Um dia ela foi na casa de uma mulher que também era viúva. Chegando na casa da velha, 
esta fez de tudo para lhe agradar e disse-lhe: “Maria, manda teu pai casar comigo”. Quando Maria 
chegou em casa, falou para seu pai: “Papai, casa-se com a madrinha, pois ela é tão boazinha para 
mim ”. Seu pai pensou e respondeu: “Filha, hoje ela dá-lhe mel, amanhã ela lhe dará fel”. Maria 
tanto que insistiu que seu pai acabou se casando com a mulher. Anos se passaram e a mulher 
começou a ficar ruim para Maria, para seu pai, seu pai também mudou e começou a ficar ruim 
para com ela. Perto de sua casa tinha uma jaula onde tinha muitos leões ferozes. Numa certa noite, 
enquanto Maria dormia, a mulher disse: “Meu marido, vamos jogar a Maria na jaula?” e pegaram 
a Maria e a jogaram por uma janela dentro da jaula. Os leões que estavam acordados se 
aproximaram para devorá-la, mas antes que Maria tocasse o chão lhe apareceu um Touro azul. 
(trecho do conto “Touro azul” narrado por Terezinha Isidório, 2006). 
 
Se o conto apresenta um aspecto socializador, em que instâncias contraditórias dialogam sem que 
nenhuma se anule, por outro lado, o que percebemos em “Touro azul” é que uma de suas funções 
é mostrar um determinado aspecto da realidade social (o matrimônio). Podemos imaginar, 
também, que o elemento mágico em “Touro azul” desvenda os mecanismos lógicos, utilizados 
para pensar as relações de continuidade e descontinuidade, instaurada pelas diferenças, que se 
estabelece no momento em que a mulher-viúva e o pai de Maria resolvem matá-la. 
Veremos, também, que os animais (leão e o touro), principalmente no conto “Touro azul” e nos 
outros contos narrados no Vale, servem como fonte de ajuda, de emoções estéticas e de 
especulações intelectuais, sem descartar a própria transcendentalidade posta sobre os animais. De 
certa forma, o homem liga-se ao meio ambiente e o constitui denunciando a intrínseca relação 
dialética entre homem e natureza ou entre cultura e natureza. Vejamos a passagem do conto 
[...] antes que Maria tocasse o chão lhe apareceu um touro bem azul. Maria caiu em cima dele, as 
feras loucas para devorá-la. O touro lutou, lutou, com as feras até que conseguiu escapar. O touro 
falou para Maria que iria aparecer outra fera para enfrentá-lo. ( trecho do conto“Touro azul”). 
 
Por outro lado, as imagens invariantes no conto, ou seja, as estruturas simbólicas (conquista, luta, 
coragem, morte, vitória, matrimônio) estão se reagrupando permitindo que outras imagens locais 
como floresta, mata, água, espada, cidade, se agregam para formar os regime das imagens tanto 
diurno como noturno.  
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Em um primeiro momento, na história, o elemento mágico “Touro azul” é o herói da narrativa 
como arquétipo dominante, a quem Maria obedece a seus comandos. Isso se torna recorrente pelo 
fato de no início da história ocorrer à bipartição das imagens (DURAND, 2002) .Por outro lado, 
no segundo momento, ocorrerá a tripartição das imagens, isto é, o herói (Touro azul) sacrifica-se, 
permitindo a Maria dar continuidade à aventura empreendida por ela mesma. Assim, é no regime 
diurno que ocorre a divisão dos opostos, é também o momento das separações (Maria sai de casa) 
simplesmente o que acontece com Maria desde o início do conto. O herói (Touro azul), ao separar-
se de Maria, transforma-se em um ser transcendental, circulando entre o mundo objetivo e o 
subjetivo. 
 
Sempre que passavam, o touro fazia suas recomendações, até que apareceu uma fera só com um 
olho no meio da testa e o touro lutou e acabou vencendo. Maria e o touro continuaram andando até 
que chegaram numa cidade e quando passaram por debaixo de uma árvore o touro parou e fez uma 
roupa de pedacinhos de pau e vestiu Maria deixando só os olhos, nariz e a boca, e debaixo da 
árvore o touro falou para Maria: “Sopra no meu ouvido”, ela soprou e saiu uma grande espada de 
dois gumes. Ele pegou a espada e falou para Maria: “Me mate e pegue a minha carne e enfie toda 
neste buraco deste formigueiro, quando terminar suba nesta árvore. Quando lhe encontrarem vão 
cuidar de você e só acompanhe alguém quando lhe chamarem três vezes”. Maria falou que jamais 
faria uma coisa dessas e ele disse: “Então, aponte pro meu lado”, e quando ela apontou a espada 
ele pulou em cima da ponta da espada e morreu. Maria fez tudo que ele mandou. De repente, 
apareceu a criada da rainha pra pegar água. Maria tirou os pauzinhos da cabeça e a negra viu a 
imagem de Maria na água, pensando que era sua imagem quebrou o pote e correu para casa. 
(trecho do conto “Touro azul”). 
 
Mas, é no regime noturno da imagem que ocorrem as conciliações, ou seja, é a descida ao interior 
em busca do conhecimento, feita por Maria. Ao mesmo tempo, ao fazer essa descida do mundo 
material objetivo ao subjetivo, Maria consegue casar-se com o príncipe e começa a construir uma 
nova família. Sendo o início de uma nova organização social reforçada pelo matrimônio, pode-se 
pensar que o casamento é também o elemento socializador que une os opostos, reconcilia as 
diferentes famílias, estabelecendo uma ordem social. 
Se nos distanciarmos um pouco desta análise imagética, e aprofundarmos a análise no campo da 
teoria social, veremos, como nos sugere Habermas (1996:110) que, o “mundo-da-vida” é 
construído tanto pelo mundo objetivo como pelo subjetivo. Dessa forma, o “mundo-da-vida” é o 
lugar transcendental onde se encontram falantes e ouvintes, que podem erguer reciprocamente 
suas pretensões ao mundo social e ao subjetivo. Nesse caso, se imaginarmos que no Vale do Juruá 
tanto ouvintes como falantes estão intimamente ligados pela via simbólica, os contos orais 
enquanto exercício de comunicação quotidiana (tradição passada para netos e filhos), tornam-se 
resultado de realizações próprias dos sujeitos falantes.  
 
1.2. O processo de sociabilidade nos contos orais 
Se nos ausentarmos um pouco da análise antropológica e começarmos a fazer um contraponto com 
a teoria sociológica, perceberemos que a organização social presente nas narrativas orais é 
mediada por interações simbólicas. Diante disso, pode-se levantar a hipótese de que nos contos 
orais o simbólico reorganiza a vida social do juruaense, ao mesmo tempo em que estabelece uma 
ordem social condicionada pela representação coletiva estabelecida entre os moradores. Vejamos a 
passagem do conto “João Acaba mundo”: 
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João não se conformava com a situação de sua mãe, presa na selva, e disse-lhe: “Mãe, se eu 
conseguisse ver o meu padrinho, pediria a ele um cavalo e uma espada para libertar você desta 
mata”. Poucos dias depois, um homem apareceu do nada na floresta e disse a João: “Receba esta 
espada e este cavalo”(trecho do conto “João Acaba Mundo”). 
 
Nesse sentido, a “espada e o cavalo” como símbolos mediadores marcam a descida interior do 
herói a um novo mundo de descobertas. Por outro lado, uma moral cristã é também estabelecida 
para dar base à organização social construída. Se, por um lado, no conto “O Carrasquinho”, a 
moral é descentralizada, por outro, as interações simbólicas (medo, coragem, perdão), formam 
elementos mediadores tentando restabelecer a centralidade da organização social, como mostra 
este trecho do conto “O Carrasquinho”: 
 
Carrasquinho era muito simpático e tinha um bom coração, em poucos dias ficou amigo do Rei. O 
rei chamava-se Ricardo Coração de Mel, mas Ricardo tinha uma intriga, pois o Rei de Encanto 
Quebrado havia provocado muita desordem em seu reinado. Os irmãos de Carrasquinho, Faísca e 
Raio de Trovão, logo se encheram de inveja de Carrasquinho por ser amigo do Rei, e tramaram 
matá-lo. “Como faremos isso”? Perguntou Faísca, Raio de Trovão retrucou: “Provocaremos o 
Reino de Encanto dizendo mentiras de Carrasquinho”(trecho do conto “O carrasquinho”). 
 
O que caracteriza as duas narrativas, se levarmos em consideração as relações sociais construídas 
é a presença das relações de poder, que tanto o herói “João Acaba Mundo” como “O 
Carrasquinho” almejam. Nesta perspectiva, o poder seria a forma pela qual os heróis constroem o 
seu mundo, e também o momento em que o próprio herói estabelece uma ordem social dentro de 
uma comunidade. 
Assim, cotejando Habermas (1996:120), o “mundo-da-vida” forma o cenário em que horizontes 
situacionais mudam, expandem-se ou se contraem. Nesse sentido, os membros de uma 
coletividade se consideram pertencentes ao “mundo-da-vida” na primeira pessoa do plural e essa 
comunhão se baseia no conhecimento consensual, num estoque de conhecimento cultural que os 
membros partilham. 
Diante disso, se pensarmos que a linguagem é o traço distintivo do ser humano, em que a 
passagem de um estágio de interação mediada por gestos para a interação mediada por símbolos é 
decisiva para o estabelecimento do homem como um ser social, como nos sugere Habermas 
(1996), veremos que o conto oral (elemento simbólico) narrado no Vale do Juruá funciona como 
elemento mediador da ordem social e também da organização social, como ressalta a passagem do 
conto “João Acaba mundo”: 
[...] voltando a casa, o fazendeiro deu a filha em casamento a João, como prêmio pelo feito. Ele 
aceitou e pediu ao pai da moça que o aguardasse quinze dias, enquanto resolvia alguns problemas. 
[...] João expulsou sua mãe de casa e voltou à fazenda para casar. Sua mãe sofreu muito e João a 
perdoou anos depois. João e sua esposa foram felizes para sempre (trecho do conto “João Acaba 
Mundo”). 
 
 Podemos interpretar os contos como a construção de um mundo social, como totalidade das 
relações interpessoais legitimamente reguladas (pelo medo, coragem, perdão, conquista), um 
mundo subjetivo como uma totalidade das experiências subjetivas. O conto é também linguagem 
viva que começa se questionando sobre as condições pelas quais a unidade de um mundo objetivo 
é constituída.  
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Os contos narrados no Vale do Juruá ao criar processos de sociabilidade representam também o 
“mundo-da-vida”, onde as pessoas acabam por instituir um conjunto de sentidos gramaticalmente 
pré-determinados; a partir dos quais os indivíduos socializados se abastecem para compreender, 
interpretar e agir sobre o mundo. Os sujeitos falantes criam o contato social da vida, direta ou 
indiretamente, produzindo objetos simbólicos (o conto oral) que acabam corporificando estruturas 
de conhecimento humano. Como menciona Habermas (1996 :122), “esse mundo vital é o pano-de-
fundo que permite aos sujeitos capazes de fala e ação se entender mutuamente sobre algo no 
mundo, seja este mundo, o mundo exterior natural, o mundo exterior social ou o mundo interior 
subjetivo”. 
Retornando à análise antropológica, iremos perceber, também, que há um “homem simbólico”, 
que constrói estruturas místicas, ou seja, incessantemente ele está construindo três tipos de 
narrativas, uma de matriz nordestina, outra composta de elementos amazônicos e, por ultimo, uma 
narrativa onde comporta tanto fragmentos da cultura nordestina como também resquícios da 
cultura amazônica. Nesse caso, reconhece-se a existência de um imaginário mestiço no Vale do 
Juruá, ou seja, toda esta mistura simbólica gera esta particularidade no Vale. Vejamos os trechos 
dos contos: 
Há muitos anos atrás, no tempo dos Reis, havia duas moças lavando roupa, que por intriga, 
começaram a discutir. Seus nomes eram Joana e Beatriz. Então, Beatriz falou a Joana, que com a 
força dos deuses ela casaria e seu primeiro filho seria um porco, Joana replicou-lhe, dizendo que o 
filho de Beatriz seria um louva-deus (trecho do conto “Março-Marçal-Barro-vermelho-
Larangeiral”). 
 
Uma vez, um mateiro que trabalhava com o meu pai, chamado Felipão, me contou essa estória. 
Ele contava que no extremo do Brasil com o Peru eles cortavam seringa e que num determinado 
tempo eles começaram a ver umas pisadas, uns rastros. Como se fosse uma mão de pilão, tinha 
batido na terra, mas que era redondo, deixava a baixa na terra, onde ele pisava. Mas era redondo, e 
muitas pessoas começaram a se preocupar com aquilo que eles viam, mas aquilo não tinha um 
destino. Depois eles começaram a ver muitos arrastos no mato, aqueles cipós arrastados, as 
árvores menores viradas, aquilo tudo arrebentado, e coisas assim. (trecho do conto “História do 
Mapinguari”). 
 
Um dia, quando eu ainda era rapaz, embrenhei-me por estas matas, na procura de um bando de 
capivaras. Não era mateiro experiente ainda, me perdi. Depois de dois dias, encontrei um velho 
índio por nome Apuriná. Apuriná era da tribo dos Poyanawas, tinha mais ou menos uns cinqüenta 
anos, e prometeu-me que iria me levar de volta. Naquela tarde, estávamos na beira de um lago 
central. Apuriná, então, pegou o meu braço e sussurrou: “Calma, não faz ela ir embora”. Eu não 
sabia do que se tratava, e ele apontando, disse-me: “Escute-me! Há muitas luas, antes de nossa 
tribo encontrar essa região, existiu um deus chamado Borbolectus. Era o deus mais lindo que 
existiu. Era filho de Tupae, com uma índia do povo Nawas. Porém, os deuses tiveram inveja de 
Borbolectus, porque ele namorava as índias mais bonitas da planície”. ( trecho do conto 
“Borbolectus”).  
 
Essas variantes-imagens nos levam a afirmar que os contos construídos a partir de elementos 
universais e também locais revelam não só as estruturas dessas narrativas como também o 
significado que possuem e representam dentro da cultura juruaense. Podemos pensar como nos 
sugere Geertz (1989), que os contos podem revelar como as pessoas pensam o lugar de onde 
narram, ao mesmo tempo como se vêem diante da própria condição ao estar na Amazônia. 
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A linguagem, por sua vez, se desenvolve dentro de uma cultura que estoca todo o saber de uma 
comunidade, os conteúdos da tradição, e é dali que os indivíduos socializados se abastecem dos 
modelos de interpretação necessários para o convívio social. Nesse sentido, o conto oral do Vale 
do Juruá, como transfiguração do mundo da vida, é ao mesmo tempo totalidade e multiplicidade; 
idealização e realização.  
Mas, nosso objetivo também é perceber se os contos são mesmos os elementos que permitem 
resistir aos ditames de um sistema controlado por uma razão instrumental. Nesse sentido, 
precisamos elaborar um conceito de sociedade percebendo onde se localiza a cultura dentro da 
sociedade e o significado dos contos dentro da cultura. São indagações ainda iniciais, que nos 
ajudarão a compreender melhor a complexidades das narrativas orais no Vale do Juruá.  
 
Considerações finais 
Entre caminhos, atalhos e na espera de um barco chegamos a um ponto que não é necessariamente 
o final, mas a chegada. Os caminhos que nos levaram ao Vale do Juruá e principalmente à 
Guajará-Am são ao mesmo tempo o trajeto de espaços estranhos, rios que se tornam estradas 
navegáveis, ruas escondidas, estradas esburacadas, pontes feias, enfim, é o espaço vivido nas 
cidades amazônicas. Todavia, “cada lugar é, á sua maneira, o mundo, mas, também, cada lugar 
irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos 
demais” (Santos, 2004:314).        
Este espaço-lugar é parte da vida que se vivi na Amazônia, ou seja, a cidade em contraste com a 
floresta. Nesse sentido, novos mundos são buscados, novas experiências são refeitas e novas 
possibilidades de vivencia são construídas e ressignificadas no mundo da vida. Por outro, é nesses 
espaços-temporais, às vezes escondidos ou fragmentados pelo acaso, é que se percebe o sentido da 
vida e também como ela é reproduzida simbólica e materialmente pela sociedade e o lugar pode 
ser visto como um intermédio entre o mundo e o indivíduo.  
Por outro lado, Guajará é o lugar onde as pessoas vivem pobres, ricas, miseráveis ou não, se 
humanizam em seus ciclos relacionais, pois, é no cotidiano que elas ganham ou deixam de ganhar 
a vida, num duplo sentido:  não sobreviver ou sobreviver, apenas sobreviver e viver plenamente. É 
no cotidiano que se tem prazer ou se sofre, ou se vive e se buscam mecanismos que possibilitem a 
reprodução de uma nova vida não só econômica, mas social e cultural.     
 Através da análise antropológica conseguimos captar nos dez contos orais analisados que o 
imaginário juruaense está reconstruindo estruturas míticas, ou seja, incessantemente ele está 
disseminando três tipos de narrativas, uma de matriz nordestina (João Acaba Mundo), outra 
composta de elementos amazônicos (História do Mapinguari) e por último, uma narrativa  onde 
comporta tanto fragmentos da cultura amazônica  como também  resquícios da cultura nordestina 
(Borbolectus).  
Nesse sentido, reconhece a existência de um imaginário misto no Vale do Juruá. Além disso, as 
narrativas podem está resistindo a um sistema de dominação, de ordenação do mundo via uma 
razão instrumental, nesse caso, percebe-se a força de uma razão comunicativa nos contos orais que 
possibilita a existência de uma organização social reforçada pela religião. Por outro, conseguirmos 
perceber que os contos analisados, em seus universos simbólicos ao construir sistemas 
organizacionais e processos de sociabilidade, utilizam-se dos símbolos para denunciar regras 
morais, sociais, cristãs e processos educacionais, que são transmitidos ainda nas escolas como 
ação pedagógica em alguns municípios como em Guajará e Ipixuna no Amazonas. 
Diante disso, percebemos que esses contos são de extrema importância, pois são reflexos de 
valores morais, éticos e cristãos nos municípios. Por outro lado, os contos estão exercendo uma 
ação social e comunicativa dentro da sociedade, pois em muitas escolas tanto de Guajará como em 
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outros municípios como em  Ipixuna-Am, cantigas e contos são transmitidos nas salas de aula 
como ação pedagógica levando as crianças ao mundo mágico e lúdico, fazendo florescer sua 
imaginação, ao mesmo tempo que os valores são repassados como aprendizagem para a vida em 
sociedade. 
Enfim, ao compreender a lógica e a simbólica das narrativas orais perceber-se que tanto uma como 
a outra emerge em formas diferenciadas, se pensarmos ou imaginarmos que a lógica possui uma 
ação própria atuando na manutenção dos valores morais, éticos, educacionais, por outro, a 
simbólica é a estrutura que suporta e condiciona a lógica a agir.  Ambas se interligam numa razão 
simbólica e assim as narrativas sobrevivem e se constroem entre o mundo subjetivo e o objetivo 
da cultura juruaense.  
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O imaginário da cidade sobre a ponte 
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André Cervinskis 

 

Ponte da Boa Vista, Recife 

No cenário entrecortado por rios da capital pernambucana, uma ponte chama a atenção dos que 
circulam pela agitação do centro. É a ponte da Boa Vista, toda construída em ferro e coberta por 
arcos. Existem nas suas quatro pilastras de entrada, diversas inscrições que registram datas e 
fatos históricos relevantes de Pernambuco e do Brasil, como a invasão dos holandeses (1630); as 
Batalhas das Tabocas, de Casa Forte (1645) e dos Guararapes (1648-1649); a restauração de 
Pernambuco (1654); a Guerra dos Mascates (1710); a Revolução de 1817; a Confederação do 
Equador (1824); a abdicação de Pedro I e início do reinado de Pedro II (1831).  

Concluída em apenas sete semanas, no ano de 1644, a ponte, inicialmente de madeira, já 
passou por diversas reformas, sendo toda em ferro batido. Considerada a ponte mais típica e original 
do Recife, ela liga atualmente a Rua Nova, no Bairro de Santo Antônio, à Rua da Imperatriz, na Boa 
Vista.  Sua origem é do tempo dos holandeses. Em 1640, o príncipe Maurício de Nassau mandou 
construir uma ponte por onde os moradores pudessem atravessar o Rio Capibaribe, do continente 
para a ilha de Santo Antônio, e desta para o Recife, indo e voltando continuamente sem estorvo. A 
pequena povoação do Recife deixa de ser apenas um porto e se transforma na capital dos domínios 
holandeses no Brasil. O povoado se expande e, no bairro hoje chamado de Santo Antônio, é fundada 
Mauritsstad, a cidade de Maurício de Nassau. Artistas e estudiosos vindos da Europa dão ares 
renascentistas ao Recife, governado por Nassau até 1644, quando o conde foi demitido da 
Companhia das Índias Ocidentais. 

A ponte holandesa da Boa Vista ia da frente do Palácio da Boa Vista, onde hoje se encontra o 
Convento do Carmo, até a altura correspondente ao local onde da antiga Casa de Detenção, atual 
Casa da Cultura. Foi erguida em sete semanas, de madeira resistente e era guarnecida por 
parapeitos, para que não detivessem o caminho do rio quando as águas subissem, principalmente 
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nas luas cheias. Segundo documento de 1699, media 3.000 palmos. Essa primeira ponte da Boa 
Vista resistiu por um século, quando se construiu uma outra em local diferente, nos meados do 
século XVIII.  Essa nova ponte, no mesmo local da que existe hoje, era também em madeira e 
media 899 palmos de comprimento por 20 de largura. Passou por vários reparos, sendo 
praticamente reconstruída pelo engenheiro Antônio Bernardino Pereira do Lago, em 1815, 
quando recebeu gradis de ferro e calçamento com seixos irregulares trazidos da ilha de Fernando 
de Noronha, além de varandas, de cada lado, onde foram colocados bancos de madeira.    

 
Arquitetura do ferro 
 

A atual constituição da ponte, porém, foi moldada no século XIX. A arquitetura dessa época foi 
caracterizada pela mistura de elementos de estilos passados ou, simplesmente, a sua repetição 
formal. As manifestações teóricas que foram então objeto de maior atenção foram as tiradas do 
período clássico e do gótico. As mudanças sócio-econômicas e tecnológicas ocorridas durante a 
segunda metade do século XIX implicaram, no Brasil, em profundas transformações nos modos 
de construir. As novas condições de transporte, criadas com a instalação de ferrovias e linhas de 
navegação fluvial, vieram permitir o aparecimento de um fenômeno completamente novo na 
arquitetura: os edifícios importados, produzidos pela indústria. Fabricados nos países europeus, 
vinham desmontados, em partes, nos porões dos navios.  De modo geral, a arquitetura dos fins 
do século XIX já alcançava um nível elevado de realizações técnicas, dentro dos padrões 
acadêmicos. Em agosto de 1874, por ordem do então governador da província, Henrique Pereira 
de Lucena, o futuro Barão de Lucena, foram iniciadas as obras de reconstrução da atual ponte da 
Boa Vista, dessa vez com projeto do engenheiro Francisco Pereira Passos, que lhe deu uma 
aparência mais moderna e menos provinciana. Desapareceram os famosos bancos. Com estrutura 
inteiramente metálica, fabricada na Inglaterra, toda em ferro batido, a nova ponte foi inaugurada 
no dia 7 de setembro de 1876. Media 145,10 m de comprimento por 13, 224 m de largura, com 
duas passarelas laterais de 2 m de largura, destinadas aos pedestres, e um vão central para 
veículos e animais, medindo 7,70 m. Com a aparência de uma ponte ferroviária é muito 
semelhante a Ponte Nova, de Paris, construída, em 1578, no reinado de Henrique III. Vários 
outros logradouros do Recife, porém, seguiram esse estilo do ferro: Mercado São José, Mercado 
de Casa Amarela, Teatro Santa Isabel, Teatro do Parque, Faculdade de Direito, Casa da Cultura, 
Casa de Brennand e Estação Ponte d’Uchoa 
 

A água, o ferro e a ponte: feminino em ascensão e equilíbrio 
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Pretendo analisar a paisagem urbana do Recife, em especial a Ponte da Boa Vista, com base 
na metodologia da mitocrítica de Gilbert Durand. A mitocrítica, que Durand fundou baseado no 
modelo de psicocrítica de Charles Mauron, em 1949, significa o uso de um método de crítica 
literária ou artística que centra o processo compreensivo no relato mítico inerente à significação 
do relato. Dirige-se para o descobrimento do mito pessoal do autor. Acredita ele que as grandes 
obras não falam de um homem e sua vida, mas do homem na sua universalidade, atravessando as 
barreiras culturais, históricas e sociais. Na prática, percebe-se que há um número limitado de 
mitos que definem as mitologias das grandes civilizações. Já a mitanálise, inspirada do termo 
psicanálise de Freud, consiste em circunscrever os grandes mitos diretores dos momentos 
históricos. Durand supõe que cada época possui um mito dominante, servindo de modelo à 
totalidade do imaginário. Seria, enfim, o diagnóstico dos mitos que dominam uma determinada 
civilização num determinado período de tempo.  

Durand estabeleceu no imaginário do homem dois regimes: o diurno e o noturno. Bachelard 
queria não ter amarras, enquanto homem noturno, levando em consideração os sentimentos e 
aspirações mais profundas, mas aplicando a sobriedade e lucidez do homem diurno, ou seja, da 
ciência positivista. Nesse sentido, estava preso a uma dinâmica científica clássica e cartesiana. 
Durand consegue ir além do mestre, concebendo as características que diferenciavam tais 
regimes sem, no entanto, abraçar tal dicotomia bachelardiana. Propõe, então, os regimes diurno e 
noturno para classificar as dominantes simbólicas. O diurno é estruturado pela dominante 
postural, explicitada pela tecnologia das armas, mago e guerreiro, com rituais de elevação e 
purificação. O noturno subdividir-se-ia em digestivo e cíclico: “o primeiro assume as técnicas do 
recipiente e do habitat, os valores alimentícios e digestivos e a sociologia matriarcal; o segundo 
agrupa as técnicas do ciclo, do calendário agrícola, os símbolos do retorno, os mitos e os dramas 
astrobiológicos.” (TURCHI, 2003, P. 27) 

No caso da Ponte da Boa Vista, três elementos compõem a paisagem: a própria ponte, o ferro 
e a água. Olhando para ela, temos o primeiro impacto de um elo de ferro que une dois espaços da 
cidade, realizando a comunhão das almas. Ponte, segundo Lexicon (1990, p. 162-3), que “une 
pontos separados, exercendo o simbolismo da ligação e da mediação. Encontra-se entre muitos 
povos a concepção de um aponte que liga o Céu e a Terra, freqüentemente sob a forma de arco-
íris.” Ela representa quase sempre o caminho que as almas dos mortos têm que percorrer até a 
morte. Símbolo de ascenção, portanto. Do ponto de vista prático, essa concepção: 
 



 1249 

Abarca o significado simbólico, por princípio ambivalente da ponte: ela 
não só liga, mas também transpõe, no sentido de superar.  o ferro é o 
símbolo difundido da robustez, da durabilidade e da inflexibilidade. 
Opõe-se muitas vezes ao cobre e ao bronze, da mesma forma que o metal 
vulgar se opõe ao nobre. Ferro e cobre participam eventualmente da 
oposição aos símbolos água e fogo, norte-sul; preto-vermelho; yin e 
yang. Mas o ferro não é visto em todos os círculos culturais e sob todos 
os aspectos como inferior, pois é geralmente considerado celeste, divino, 
sobretudo o ferro caído do céu, de origem meteórica.  

(LEXICON, 1990, p. 96) 
 
  Possui, portanto, intrinsecamente um caráter de ascensão associado ao da ponte. Para 
Bachelard (apud PITA, 2005), “é a mesma operação do espírito humano que nos leva para  a luz 
e para o alto”. O simbolismo ascencional se coloca “como a reconquista de uma potência 
perdida. Reconquista pela ascenção para um além do tempo pela rapidez do vôo, pela virilidade 
monárquica.” (Op. cit., p. 28) 
 Água que assume diferentes significados, desde a acolhida materna, o âmago feminino, 
até as forças ocultas do inconsciente. Como massa informe, indiferenciada, simboliza a 
infinitude de possibilidades ou os primórdios de todo devir, a matéria prima. Já desde o início da 
criação, ‘o espírito de Deus pairava sobre as águas’, conforme Gênesis 1,2. Simboliza também a 
força de regenerescência e purificação física e espiritual. Na China, a água está subordinada ao 
princípio feminino yin, à profundeza escura e à lua (LEXICON, 1990, p. 13). Bachelard foi dos 
autores que mais percebeu poeticamente o simbolismo da água. Várias são as citações em seu 
livro A Água e os Sonhos (2002) que nos mostram os aspectos maternos e afetivos desse 
símbolo:  
 

Dos quatro elementos, somente a água pode embalar. É ela o elemento embalador. Este 
é um traço de seu caráter feminino: ela embala como uma mãe. O inconsciente não 
formula o seu princípio de Arquimedes, mas o vive. Em seus sonhos, o banhista que 
nada procura,  que não acorda gritando eureca, como um psicanalista espantado com os 
menores achados, o banhista, que reencontra à noite “seu ambiente”, ama e conhece a 
leveza conquistada nas águas; goza dela diretamente como de um conhecimento 
sonhador, um conhecimento que abre um infinito. 

(BACHELARD, 2002, p.162) 
 

 E, mais adiante, diferenciando as águas doces das salgadas, Bachelard caracteriza o espírito 
suave e colhedor das primeiras:  
 

Como dizer melhor que a intuição sonhadora da água doce persiste a despeito das 
circunstâncias adversas? A água do céu, a fina chuva, a fonte amiga e salutar dão lições 
mais diretas que todas as águas dos mares. O sal entrava um devaneio, o devaneio da 
doçura, um dos devaneios mais materiais e mais naturais que existem. O devaneio 
natural reservará sempre um privilégio à água doce, à água que refresca, à água que 
dessedenta 

 (BACHELARD, 2002, p. 162) 
 
  A respeito disso, Bachelard (2001, p. 29) observa que a maioria dos nomes dos rios na França 
são femininos, reafirmando o caráter místico da água. No Brasil, especialmente em Pernambuco, 
ao contrário, os nomes são masculinos: Capibaribe, Beberibe, Tejipió, Jordão. Como que 
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representando o caráter heróico, guerreiro do pernambucano, insurreto, sempre envolvido em 
lutas libertárias ao longo de sua história. 
Numa mitocrítica preliminar, a paisagem da ponte identificar-se-ia com o símbolo da estrutura 
mística, que se caracteriza pela inversão e intimidade. Os arcos da ponte, mesmo com espaços 
vazados, representam o abrigo, a caverna, que foi a primeira habitação humana. É também um 
formato circular, como um casulo, remetendo para o ventre, volúpias maternas da intimidade 
(PITTA, 2005, p. 32). Pois, como afirma Durand: 

 
No regime noturno, especialmente nas suas estruturas sintéticas, as 
imagens arquetípicas ou simbólicas já não bastam a si próprias em seu 
simbolismo intrínseco, mas por um dinamismo extrínseco , ligam-se 
umas às outras sob forma de narrativa. É essa narrativa – obsecada pelos 
estilos da história e pelas estruturas dramáticas – que chamamos “mito’.  

(DURAND, 2002, p. 355-6) 
 

Na narrativa da ponte, há características da estrutura heróica do regime diurno. Embora com 
fortes características místicas, contrapondo-se ao feminino acolhedor da água e ao caráter 
integrativo da ponte, o ferro denuncia o imaginário heróico que norteou a narrativa de sua 
construção, fruto da expansão dos seus domínios. Nasceu da concepção heróica do povo 
holandês, expansionista e mercador, que queria unir a cidade antiga à nova “Mauritstad” (Cidade 
Maurícia). Nas extremidades de ponte, inscrições gravadas no aço lembram as datas libertarias e 
revolucionárias de Pernambuco.  
Apresentando tais elementos, quais sejam: feminilidade da água, a oposição do ferro e a 
ascensão da ponte, belicismo e integração num mesmo objeto, podemos afirmar que a paisagem 
da Ponte da Boa Vista pertence predominantemente à estrutura sintética do regime noturno. No 
dizer de Pita (2005, p. 36), a estrutura sintética harmoniza os contrários, mantendo entre eles 
uma dialética que salvaguarde as distinções e oposições, propondo um caminhar histórico e 
progressista. 
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Processo de Afirmação Étnica Entre os Ciganos da Cidade Alta, Limoeiro do 
Norte/Ce. 
 
Lailson Ferreira da Silva832 
 

O objetivo central deste trabalho é apresentar uma análise acerca dos elementos 
utilizados pelos ciganos residentes na Cidade Alta, Limoeiro do Norte – Ce, para afirmarem a 
sua identidade diante dos não-ciganos e, por conseguinte estabelecerem diferenciações com o 
restante da população local.  Para tanto, é preciso considerar o contexto e as relações sociais que 
proporcionam a sua emergência, pois é a partir das situações concretas que os atores sociais 
selecionam os sinais diacríticos, ou seja, os elementos utilizados para expressar objetivamente a 
sua identidade. 

Podemos encontrar os ciganos em duas ruas do Bairro: Francisco Holanda Martins e 
Joaquim Victor de Oliveira. Ambas as ruas, sem calçamento e nem sistema de esgoto, são 
popularmente conhecidas por Vila da Paz e Buraco da Jia. Os ciganos estão divididos em sete 
famílias, não compostas exclusivamente por ciganos. Algumas resultaram da união de um cigano 
(a) e um morador (a). Não há uma regularidade quanto ao número de membros por família, 
variando entre um e seis pessoas em uma mesma casa.  

As casas são de alvenaria e/ou concreto, onde todos são proprietários, contanto com 
energia elétrica e água encanada. Em sua grande maioria, têm seis cômodos e não apresentam 
uma regularidade quanto á estrutura e formato. Isso se deve ao fato de que algumas casas foram 
construídas e outras adquiridas prontas, de acordo com as condições financeiras de cada família. 
Os objetos que compõem a mobília são cadeiras, mesa, televisão, antena parabólica, geladeira, 
fogão, cama, guarda-roupa, estante.  

              Todas as crianças em idade escolar estão matriculadas nas escolas do bairro. Para os 
ciganos, estudar é uma forma dos filhos conseguirem melhores condições de vida. Tal afirmação, 
mesmo não sendo diferente do restante da população, serve para ir de contraponto as imagens 
preestabelecidas a respeito deles, tais como: ladrões, valentes, trapaceiros, aventureiros e demais.  

                                            
832 Mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Orientador: 

Luiz Carvalho de Assunção.  
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Hoje em dia, à vontade deles mermo, é só estudar pra depois pegar um 
emprego bom, arranjar dinheiro, construir família com gente daqui 
(Maria da Conceição Alves dos Santos, Jul/04).  

 

           Os homens, em sua maioria, trabalham em firmas localizadas na própria cidade de 
Limoeiro do Norte, mas há também os que sustentam suas famílias desempenhando outras 
funções como: cozinheiro, operador de máquina, servente, apanhador de pimenta e vigia. A renda 
mensal varia entre um e dois salários mínimos.  Por outro lado, as mulheres cuidam da casa, dos 
filhos e algumas colocam o baralho833 para as pessoas do bairro e de lugares vizinhos. Entre elas 
a Maria da Conceição Alves dos Santos, conhecida como Peteca, e a Ducileide Alves do Santos.  

              A exemplo dos demais moradores do bairro, o final de semana é para os ciganos um 
momento de distração, principalmente quando coincide com alguma comemoração de batizado, 
casamento, aniversário. Outro importante momento festivo são as comemorações de final de ano, 
Natal e ano novo. Neste período de festas, a maior parte dos ciganos residentes na Cidade Alta 
costuma se reunir, sendo comum, também, a presença de alguns parentes que moram em outras 
cidades, da mesma forma que os ciganos da Cidade Alta se deslocam para as festividades em 
alguma outra cidade.  

              Os ciganos, portanto, vivem relações sociais inseridas no contexto da população local, 
compartilhando as mesmas práticas cotidianas dos moradores, parecendo não se distinguirem em 
nenhum aspecto destes. Porém, todas as vezes que suas ações se remetem a estereótipos sociais 
que os estigmatizam como: ladrões, trapaceiros, valentes, associação das mulheres a prostituição; 
a população local passa a atribuí-las com sendo uma particularidade cigana, insistindo em 
promoverem distinções.   

              Tal posicionamento por parte dos não-ciganos demonstra como os padrões valorativos 
aplicados aos ciganos diferem-se do restante da população. Segundo Barth (1998) essa é uma das 
condições necessárias que possibilitam a emergência das distinções étnicas em um determinado 
espaço. Nesse sentido, os indivíduos devem evitar comportamentos diferenciados das normas 
estabelecidas, uma vez que este serão vistos de maneira negativa.  

 

A fim de visualizar as necessidades básicas para a coexistência da 
diversidade étnica, eu sugeriria que nos perguntássemos o que é 
necessário para fazer com que as distinções étnicas emerjam numa 
determinada área. Os pré-requisitos organizacionais são claramente: [...] 
2. uma aceitação do princípio de que as normas aplicadas a uma 
categoria pode ser diferente daquela aplicada a outra. Embora isso não 
baste para explicar porque as diferenças culturais emergem, permite-nos 
ver como elas persistem. Logo, cada categoria pode ser então associada 
a uma escala de valor distinta. Quanto maiores as diferenças entre essas 
orientações valorativas, mais elas implicam restrições à interação étnica: 

                                            
833 Segundo a Peteca e a Ducileide, colocar baralho significa a leitura de cartas sobre acontecimentos do 

presente, passado e futuro. 



 1253 

o indivíduo deverá evitar, no conjunto do sistema social, os estatutos e as 
situações que implicam um comportamento em desacordo com suas 
orientações valorativas, já que desse tipo comportamento de sua parte 
será sancionado de maneira negativa (Barth, 1998, p. 198).   

 

              Dessa forma, as ações dos ciganos que fogem aos modelos e padrões definidos pelo 
meio social onde estão inseridos são vistas de forma negativa. Em outros casos, mesmo quando 
são realizadas de forma semelhante ao restante dos moradores assumem um outro significado, 
isto é, são vistas como uma característica primária e imutável do grupo, servindo para defini-los 
através de homogeneizações.  

 

As pessoas pensam que gente somos louco a gente são mal, sei lá. Pensa 
que a gente samo mal. Mas só que a gente somos pessoa realmente com 
qualquer. A visão vem deles mesmo né. Vê a gente assim pensa. Não sei 
explicar, não. Porque eles reagem quando fala esse nome cigano, sei 
dizer não. É cigano, cigano faz aquilo, faz aquilo outro né. Mas sempre 
todo mundo faz né (Ducileide Alves dos Santos, Jul/04).  

 

              O preconceito e o estigma são, portanto, elementos definidores de barreiras sociais e 
expressam conflitos velados ou não. E, aqui, é preciso considerar o estigma como um elemento 
revelador das fronteiras sociais. Nesse sentido, a compreensão do processo de afirmação da 
identidade cigana contempla uma análise que privilegia as relações estabelecidas entre os 
ciganos e os moradores do Bairro. Isso implica pensar, que a identidade não possui nenhuma 
substância, sendo uma construção situacional envolvendo interesses e conflitos. Não se deve 
procurar elementos culturais para definir a identidade. É preciso lançar um olhar atento para as 
situações em que os próprios indivíduos manipulam e selecionam os sinais diacríticos, isto é, 
aqueles elementos utilizados para expressar objetivamente a identidade.  

             Por isso, toda vez que os ciganos precisam afirmar a sua condição, fazem menção à 
descendência dos antigos ciganos errantes, tendo como referência o Cigano Cem. Chegando a 
dizer que possuem uma língua própria herdada dos antigos ciganos, isto é, daqueles que eram 
errantes e andavam pelo mundo sem um lugar certo para fixar residência. 

 

                                          Ciganos é da descendência dos mais velhos que viviam andando pelo 
meio do mundo a cavalo aí ficou essa descendência de ainda hoje ser 
assim cigano. [...] Existe uma linguagem dos ciganos assim que é uma 
língua diferente de vocês que já vem dos descendentes (Laení Alves dos 
Santos em Jul/04). 

 

Antigamente o chefe era o meu avô Cem. Todo mundo aqui a redor de 
Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Limoeiro, Russa, Jaguaruana, Aracati, 
tudo conhece o cigano Cem. (Maria da Conceição Alves dos Santos em 
Jul/04).  
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              Cunha (1986), portanto, define a identidade étnica como uma construção “situacional e 
contrastiva”, e por seguinte, a etnicidade como uma “categoria nativa”, considerando o que é 
efetivamente importante para o grupo, sendo determinada por um discurso político 
reivindicatório, do qual podem ser invocados uma origem e cultura comum para utilizada para 
fortalecer a identidade do grupo e garantir o sentimento de unicidade grupal. 

 

                                       [...] a etnicidade não difere, do ponto de vista organizatório, de outras 
formas de definição de grupos, tais como grupos religiosos ou de 
parentescos. Difere isto sim, na retórica usada para se demarcar o grupo, 
nestes casos uma assunção de fé ou de genealogias compartilhadas, 
enquanto na etnicidade se invocam uma origem e uma cultura comuns. 
Portanto, não mais que estes outros grupos, a etnicidade não seria uma 
categoria analítica, mas uma categoria “nativa”, isto é, usada por agentes 
sociais para os quais é relevante (Cunha, 1986, p. 117).  

 

              Aqui, a memória, e consequentemente a história, desempenham um papel importante no 
processo de afirmação étnica. Como nos lembra Michel Pollak (1992), a memória ao atuar de 
forma seletiva, organiza os elementos comuns compartilhados pelo grupo. Compondo sua 
identidade e fazendo com que se diferenciem dos outros. Dando o sentido de conformidade e 
continuidade.   

 

                                       Podemos, portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida  
que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução de si (Pollak, 1992, p. 204).  

 

              Dessa forma, a memória como suporte da identidade e a referência ao passado servem 
para conferir legitimidade ao grupo. Como afirma Weber (1983), isso é algo comum no processo 
de afirmação étnica na qual os indivíduos orientam suas ações ancorados na crença de uma 
origem comum. A crença garante a legitimidade da identidade reivindicada e a idéia de um nós 
coletivo. No caso dos ciganos da Cidade Alta, essa questão se expressa em afirmações do tipo: 
“todo mundo é de uma mesma descendência” ou “todos nós aqui são de uma família só”.  

 

                                          Aqui tem a família da gente, que mora aqui de muito tempo já 
comunidade, irmão. A família já vivi aqui, é a casa da gente né. [...] São 
muito unido cigano é a melhor coisa, tem uns que tem sangue, são tudo 
da mesma família (Ducileide Alves dos Santos. Jul/04).  

 

              Poutignat e Streiff-Fenart (1998), seguindo o modelo teórico de Weber, consideram que 
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a crença em uma origem comum fundamenta e legitima a identidade étnica como também o 
próprio grupo étnico, uma vez que unifica e naturaliza determinados elementos como a língua, a 
religião, a roupa e demais, passando a ser vistos como atributos fundamentais e invariáveis de 
um grupo. 

              No entanto, esses elementos só se tornam características étnicas quando são utilizados 
para reivindicar uma origem comum, servindo para incluir ou excluir os integrantes do grupo. É 
por isso que entre os ciganos da Cidade Alta, a invocação à ancestralidade, tomando como 
referência o Cigano Cem, constitui-se como o principal elemento diacrítico da identidade étnica 
cigana.             

              Legitimado por uma tradição que passava de pai para filho, o Cigano Cem era o chefe 
dos ciganos. Determinado as regras dentro do grupo e decidindo, juntamente com os outros 
integrantes, os lugares para onde iria o grupo por ele liderado.  

 

                                          Ele era o chefe do grupo deles, dos fios, Pedro Alves dos Santos. O 
Cem irmão, do mesmo grupo. O Cem era o chefe, meu pai já tava vei, e 
ele mandava tudo. Meu pai morreu. Ficou o Cem, no lugar dele, mais 
novo do que eu (Zeiná Alves dos Santos em Jul/05).  

 

              Segundo estes integrantes, o Cigano Cem sempre procurava estabelecer um bom 
relacionamento com as autoridades políticas ou pessoas influentes dos lugares por onde 
passavam. Essa estratégia servia para amenizar as imagens negativas construídas socialmente a 
respeito deles, favorecendo a permanência do grupo em determinado lugar pelo tempo que 
julgasse necessário.  

              Dessa forma, o Cigano Cem procurava manter a ordem e a moral dentro do grupo. As 
regras precisavam ser levadas a sério e respeitadas ao máximo, pois sabia que eram elas quem 
garantia a união e a sobrevivência do próprio grupo, como também a defesa contra o estigma 
procedentes da população dos lugares por onde transitavam.                           

              Não obstante a isso, o Cigano Cem não pode ser visto apenas com o líder do grupo, ou 
seja, aquele que determinava regras de convivência entre os integrantes do grupo e intermediava 
suas relações com a população circundante. Ele desempenhava antes de tudo, a função de manter 
a unidade grupal.  Segundo as reflexões de Le Goff, a presença desses indivíduos atuando como 
guardiães do conhecimento e da memória tradicional, como também exercendo o papel de 
manter a unidade grupal, é comum em sociedades ou grupos ágrafos.  

 

Nestas sociedades sem escrita, há especialistas da memória, homens-
memória: “genealogistas”, guardiães dos códices reais, historiadores da 
corte, “tradicionalistas”, dos quais Balandier diz que são “a memória da 
sociedade”, simultaneamente depositários da história “objetiva” e da 
história “ideológica”, para retomar o vocabulário de Nadel. Mas também 
“chefes de famílias idosos, bardos, sacerdotes, segunda a lista de Leori-
Gourhan, que reconhece a esses personagens, “na humanidade 
tradicional, o importantíssimo papel de manter a coesão do grupo (Le 
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Goff, 2003, p. 425)”“.  

 

               E, consequentemente o seu desaparecimento pode propiciar conseqüências prejudiciais 
à coletividade da qual atua834.  

              No que diz respeito aos ciganos da Cidade Alta, houve o enfraquecimento da liderança 
do Cigano Cem, motivada pelas dificuldades em garantir a sobrevivência do grupo. Isso 
provocou um processo de sedentarização e dispersão por parte dos integrantes. Dessa forma, 
diversas práticas culturais, do período de andarilhos, foram sendo modificadas ou resignificadas. 

              Apesar das mudanças ocorridas ao longo do processo de sedentarização, a autoridade do 
Cigano Cem, ainda, permanecia. Sua liderança era exercida toda vez em que havia a necessidade 
de interferir em questões envolvendo ex-membros do grupo. Suas decisões continuavam a serem 
obedecidas por todos. Somente após a sua morte em 1993, os ciganos passaram a ter mais 
“autonomia” para decidir sobre suas vidas.  

              Em decorrência disso, os ciganos da Cidade Alta vivem em uma constante tensão entre 
passado e presente para construírem/afirmarem uma identidade de acordo com o contexto no 
qual estão inseridos.  

 

                                          Porque o comportamento no meio dos ciganos é um comportamento 
meio rígido. Entendeu. E no outro meio não. A gente pode tá brincando. 
É brincando, rindo. E tem umas horas que no mei dos ciganos, você tem 
que tá séria. Você não pode tá rindo, porque eles são umas pessoas, os 
mais velhos, tipo da antigüidade, né. Que repara muito, ignora. 
Entendeu. As raízes deles são mais fortes. São mais profundas (Ana835, 
Jan/06).  

              Assim, estão sempre atentos para não passarem uma imagem condizente com o senso 
comum. Isso ocorre porque a identidade passa necessariamente pelo autoconhecimento e o 
reconhecimento, fazendo com que os ciganos assimilem o discurso externo e passem a 
construir um passado formalizado, contrariando as imagens estigmatizadas.   

                                          Olhe era uma vida boa, só de negoço. Meu pai vivia de negoço. Meu 
pai consiguia as coisa e criei meus fi pra viver assim. Meu pai num gosta 
de negoço de roubo. Ele num dava valor, gostava não. Aí eu criei os 
filhos assim também (Zuleide Alves dos Santos em Jan/06).  

 

              Segundo Maura Penna (1992), o passado é o meio pelo qual mantemos elementos 
caracterizadores, individuais ou coletivos dentro de um grupo, servindo assim para marcar além 
das diferenças, as singularidades e a imagem sobre o “vivido” que queremos criar. Dessa forma a 
memória é manipulada de acordos com os interesses em questão.  

                                            
834 OLIVEIRA JÚNIOR, Gerson Augusto de. Torém: brincadeira dos índios Velhos. São Paulo: Annablume; 

Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto, 1998. 
835 Por razões éticas não revelarei seu verdadeiro nome, uma vez que a mesma optou por não ser identificada. 
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                                          [...] devem ser buscados os elementos que são socialmente importantes e 
que são significativos, enquanto referenciais de identidade, para o 
indivíduo ou o grupo. Por outro lado, aponta para o papel da memória 
enquanto suporte da identidade; quer em nível individual quer coletivo, 
ela seleciona de forma inteligível (dando-lhes significado e valor) os 
aspectos multiformes do vivido. No entanto, “a memória” pode ser 
induzida e, mesmo, forjada “, e, em termos coletivos, processos sociais 
podem construir um passado formalizado e instituído como modelo de 
valores e ações (Penna, 1992, p. 72).  

 

              Por isso, apesar de não serem mais errantes continuam sendo ciganos.  E, assim o 
passado tornar-se essencial para manterem-se enquanto tais, revelando o que é ser cigano e como 
isso é importante para mante-los unidos e compartilhando objetivos comuns. Não é por acaso 
que os ciganos moram em duas ruas, uma próxima a outra, demonstrando uma relação restrita 
com o período de andarilhos.  

 

                                          Toda vida, nós, nunca se separamos não. Aí, nois morava lá perto de 
Alto Santo, nois morava tudo perto um do outro. Eu com minha irmã, os 
filhos dela, e os meus filhos. Aí, passemo a morar aqui. Aí, tudim veio. 
Assim, pertim um do outro. [...] È tudo uma família só. E, a gente é tudo 
famia, nunca se separo. Aí, num quer que outro, a gente, mora longe 
(Zuleide Alves dos Santos em Jan/06).  

 

             Se por um lado, a proximidade entre os ciganos reforça o sentimento de grupo, por outro, 
leva-os a destacarem a união como uma característica imutável entre eles. Não esqueça que 
durante todo o período de andarilhos os ciganos viviam em grupo, e para evitar conflitos internos 
era necessário cultivar o sentido de união.  

 

Eu acho que ficou também a união. Que os ciganos são muito unidos. O 
cigano ele ainda pode ainda tá brigado, porque cê sabe que toda família 
toda tem aquele dissentimento, né. Toda família tem aquele 
discutimentozim mais na hora de, de, de dizer assim um tá precisando 
todos chega (Maria da Conceição Alves dos Santos em Jul/06).  
 

              Por fim, é através da permanência desses elementos, tais como: a crença em uma origem 
comum, a proximidade, e o sentimento de união, que a identidade étnica cigana é afirmada 
perante a população da Cidade Alta.  
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Glutinum Mundi da Boa Vista836  

Elizabeth Carneiro (Mestre/UFPB) 
 

1.1 - O Imaginário do Bairro da Boa Vista – Recife-PE 
 Quando o sol descortina o negro véu da noite, e impera sobre o longo tapete de concreto 
do centro da cidade do Recife,  despertam  as calçadas do que se chamou  “caminho novo”, 
muito tempo depois  Rua Formosa, e, atualmente, Avenida Conde da Boa Vista.   

Situado na área central do Recife, o bairro da Boa Vista é, praticamente, o portão de entrada 
para o centro da cidade, a Avenida Conde da Boa vista, principal artéria do bairro, é, 
literalmente, um imenso tapete de entrada para a área central do Recife.  

Passarela multicor, digna do espetáculo diário do ir e vir de pessoas,  essa extensa avenida  
representa o coração do centro. Sentimo-la pulsar efervescentemente através da intensa 
movimentação do comércio e do intenso fluxo de carros e de pessoas que num vaivém 
desfilam euforicamente sobre suas convidativas passarelas.  

O bairro, bicentenário, é um dos mais antigos e tradicionais da cidade. Central e  bem 
arborizado, com extensão territorial de 180 hectares, abriga grande parte dos monumentos837 a 

                                            
836 Conforme Maffesoli o glutinum mundi é literalmente a “cola do mundo”, força vital que reúne em uma 

mistura, elementos estruturalmente heterogêneos. A expressão, segundo o autor, vai  referir-se sobretudo a 
organicidade das coisas na pós-modernidade, que faz com que apesar da diversidade um conjunto constitua um 
corpo. Podemos estabelecer aqui, uma  aproximação entre  o pensamento complexo  de Edgar de Morin e a 
perspectiva orgânica proposta por Maffesoli, para melhor entender  o Glutinum mundi da Boa Vista, que se funda no 
jogo da diferença, unindo, sem no entanto, apagar a diversidade, ressaltando  o uno (a comunidade como um todo 
orgânico) e as partes (cada tribo ou grupo que compõe o todo) ambas responsáveis pela complexidade do cotidiano 
GLS do bairro. A perspectiva orgânica, vale enfatizar, vai se apoiar na união, ou melhor, na unicidade, união em 
pontilhado de diversos elementos da realidade social. Ver : MAFFESOLI. Michel. O Tempo das tribos. O declínio 
do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. MORIN, Edgar. 
Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2005. 

837 O bairro da Boa Vista é guardião de importantes monumentos que fazem parte da história da cidade, a 
exemplo da Sinagoga Israelita, fundada em 1926 na rua de Martins Júnior e  da Faculdade de Direito do Recife hoje 
vinculada a Universidade Federal de Pernambuco. A faculdade foi criada  juntamente com a de São Paulo, por lei 
promulgada em 11 de agosto de 1827, com o nome de Curso Jurídico de Olinda. Em 1854, já com o nome de 
Faculdade de Direito, a instituição transferiu-se para o Recife, onde ocupou inicialmente um sobrado na Rua do 
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história do Recife. Em suas ruas, à sombra das árvores, abrigam-se  tanto residências quanto 
os mais variados estabelecimentos comerciais838. 

A Boa Vista, como outras áreas centrais da cidade do Recife,  tem uma estrutura imensamente 
híbrida,  porém se destaca dos outros bairros, por possuir um  importante centro comercial e 
financeiro, além de  grande concentração de escolas, universidades, clinicas, hospitais, 
sindicatos e espaços de lazer  (com  bares, teatros, shoppings, cinemas, lanchonetes, etc.). 
Esse hibridismo839, certamente, vai refletir  o cotidiano do bairro.  

O cotidiano  da Boa Vista  é melhor caracterizado pela diversidade e multiculturalidade 
relacionada ao contingente de pessoas  com dinâmicas, formas  e  ritmos variados ,   que 
deslocam-se  pelas estreitas ruas e pela larga avenida do bairro.   

Há uma  poética germinal  no bairro da Boa Vista,   que vai muito além do significado 
atribuído ao seu topônimo, associado à construção do palácio de recreio do Conde Mauricio de 
Nassau, que se localizava na cabeceira da ponte sobre o Rio Capibaribe.  
Das janelas do palácio de Nassau, se avistava, segundo descrição de alguns autores 840, uma bela 
visão, ou seja, uma “boa vista”. Esta poética   refere-se, sobretudo, ao cotidiano híbrido em 
dinâmicas, formas e ritmos variados observados nos regimes  diurno e noturno do bairro. 
A Boa Vista diurna, das manhãs e tardes deliciosamente quentes e intensamente movimentadas, 
é palco de contingente de  comerciários, operários, estudantes, ambulantes, homens, mulheres e 
jovens que, em passos compassados, transitam apressadamente  nas extensas e apolíneas841  ruas 
do bairro.  

                                                                                                                                             
Hospício. Em 1912 mudou-se para o prédio onde funciona até hoje, na Praça Dr. Adolfo Cirne, no Recife. Ver: 
SILVA, Leonardo. Dantas. Arruando pelo Recife: por ruas, pontes, praias e sítios históricos. Recife: SEBRAE/PE, 
2000. E o site : http://www.ufpe.br/direito/fd/historico.html. 

838 In: “Boa Vista coração do Recife”, opúsculo comemorativo do bicentenário do bairro da Boa Vista, 
publicado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da prefeitura da cidade do Recife, 2005. 

839 Esse hibridismo  está  relacionado  as multifaces do bairro, comercial, operário,  residencial, centro de 
referência de clinicas e hospitais, escolas e universidades, sindicatos e   de espaços de lazer. Decerto que essas  
múltiplas faces do bairro, vão atrair pessoas de todas as classes, gêneros e todos estilos. 

840 Não são raras as descrições de conteúdo fortemente estético – reverenciando a paisagem bucólica, 
aprazível e arborizada do bairro da Boa Vista. Ver os relatos  de Antônio Pedro de Figueiredo,  L. F. Tollenare, 
Maria Graham, Johan Nieuhof e outros. In:  SOUTO MAIOR, Mário e SILVA, Leonardo Dantas. Recife: quatro 
séculos de sua paisagem. Recife: Fundaj, Editora Massangana, Prefeitura da cidade do Recife, Secretaria de 
Educação, 1992. 

841 A expressão apolínea  é metaforicamente utilizada para caracterizar o regime diurno do bairro, marcado 
por formas ordenadas, cadenciadas, delimitadas por um tempo preciso.  Em “O nascimento da tragédia” Nietzsche 
fixa seu olhar em duas divindades gregas – Apolo e Dioniso - que derivaram a arte. Os aspectos apolíneo e 
dionisíaco na arte grega, são considerados como impulsos antagônicos, como duas faculdades fundamentais do 
homem: a imaginação figurativa e a potência emocional. Cada um desses impulsos manifesta-se na vida humana por 
dois estados fisiológicos, o sonho e a embriaguez. Apolo estaria relacionado a faculdade de sonhar; representa o 
principio da luz, é o principio ordenador que tendo domado as forças da natureza, as submete a uma regra. Apolo 
representa também  o principio da individuação, dá forma as coisas, delimitando-as com contornos precisos, fixando 
seu aspecto distintivo, seu sentido individual. Modelando o movimento de todo elemento vital, imprimindo a cada 
um a cadência – a forma do tempo – ele vai impor uma lei, uma medida. Ao contrário Dioniso vai estar ligado ao 
estado de embriaguez, desfazendo-se os nós do princípio da individuação. É o deus do caos, da desordem, da 
desmesura, da noite criadora da música. Dioniso vai representar as forças de ligação,  rompendo com o princípio da 
individuação, vai conduzir o homem ao estado natural, reconciliando-se com a natureza e com os outros homens. 
Ver: DIAS, Rosa Maria. “Arte e Vida no pensamento de Nietzsche”. In: LINS, Daniel; SOUZA COUTO, Sylvio de; 
VERAS  Alexandre (Orgs). Nietzsche e Deleuze: intensidade e paixão. Coordenação geral: Rio de Janeiro: Relume 
Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado, 2000, p.10-14. 
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O regime diurno do bairro   é marcado  por formas lineares, racionais, ligadas ao universo 
do trabalho; o contingente de pessoas que percorrem as ruas, pouco ou raramente se olham, 
seguem a passos norteados, racionalmente dirigidos ao mundo do trabalho.  
A Boa Vista diurna é regida por uma estrutura heróica842, por um   tempo prometêico843 linear que 
ritma os passos do herói que luta contra o tempo, desbrava espaços (ruas, calçadas, avenidas).  

O gládio, símbolo de poder, combate, e luta, estaria associado a este  herói que se faz 
presente no regime diurno do bairro. A verticalidade e a virilidade deste símbolo  coloca o 
homem à frente das grandes batalhas do dia a dia, não é à toa que a Boa Vista diurna, representa 
o centro dos grandes movimentos sociais: movimento estudantil, movimentos operários,  que  
saem em passeata pela avenida principal: a  Conde da Boa Vista.  

A Avenida Conde da Boa Vista,  além de ser ponto nodal de transporte coletivo, 
corredor cultural e comercial, representa um palco importante para onde convergem as 
grandes manifestações sociais públicas ( passeatas, protestos). 

Devido manifestação dos estudantes no bairro da Boa Vista marcada para a manhã desta sexta-
feira (18) a Companhia de Transportes Urbanos (CTTU) interditou a Rua do Hospício entre o 
Parque 13 de Maio e a Rua da Aurora. Até o momento, o clima é de tranqüilidade. A orientação 
da CTTU é que os motoristas que estiverem se dirigindo ao Centro da Cidade evitem trafegar 
pela Conde da Boa Vista e pela área. Os estudantes deverão se encontrar com outros 
manifestantes na Conde da Boa Vista. A informação é que o grupo faça uma passeata até a 
Agamenon Magalhães, no Derby.844  

 
No regime diurno, a categoria tempo  vai aparecer como um elemento teriomórfico845, grande 
devorador do dia e do homem.  “Este animal que devora o sol e esse sol devorador e tenebroso 
parece-nos ser um parente próximo do Cronos grego, símbolo da instabilidade do tempo 
destruidor [...]”846.   
Segundo Durand, a imaginação diurna adota uma atitude heróica, aumentando,  
hiperbolicamente, o aspecto tenebroso, ogresco847 e maléfico da face de Cronos, a fim de 

                                            
842 Estrutura segundo Durand são as formas ou as modalidades da interabilidade complexa do homem com o 

mundo concreto e se constroem a partir da interação dos processos da percepção. Para o autor o termo estrutura 
pontua, por conseguinte, o sentido de algo transformável, dinâmico, sempre estruturável, estruturante e estruturado, 
pois dinamiza várias imagens, formando agrupamentos e desdobramentos suscetíveis de se agrupar em uma 
estrutura mais geral que Durand chama “regime”. A estrutura heróica estaria relacionada às atividades de ascensão, 
separação e enfrentamento que vai constituir o que Durand denomina de Regime  Diurno. Ver STRONGOLI, Maria 
Thereza de Queiroz Guimarães. “Encontros com Gilbert Durand: cartas, depoimentos e reflexões sobre o 
imaginário. In:  PITTA, Danielle Perin Rocha. Ritmos do imaginário. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005, 
P.152. 

843 O tempo prometêico,  diz respeito ao tempo cronometrado, que remete a questão da ordem e da razão do 
mundo do trabalho.  Sob o domínio de prometeu ocorre o recrudescimento da lógica dicotômica, a vitória da razão, 
do intelecto. Tem-se o predomínio do particular, do individuo, em detrimento do todo, a imposição de uma moral do 
dever-ser. Ver: NOGUEIRA, Maria Aparecida L. “Os Estudos de gênero na Antropologia do Imaginário”. In: :  
PITTA, Danielle Perin Rocha  Pitta. Ritmos do imaginário. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005, P.104 

844 Jornal do Commercio, Recife, 18 nov. 2005. Caderno Cidades 
845 Teriomórfico de aparência ou forma de um grande animal devorador. O animal representa o elemento que 

agita, que foge e  que nos escapa,  que não podemos apanhar, mas é, sobretudo  o que devora, o que rói. Ver 
DURAND, Gilbert. Estruturas antropológicas do imaginário: introdução a arquetipologia geral. São Paulo: Martin 
Fontes, 2002, p. 61-90. 

846 Ibidem, p.88. 
847 Sob forma de ogro, ente fantástico cuja aparência intimida, amedronta. Idem ibidem, p.88. 
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endurecer ainda mais as suas antíteses simbólicas, de polir com precisão e eficácia as armas que 
utiliza contra a ameaça noturna. 

Certamente, a imaginação diurna vai atuar na postura corporal deste herói desbravador de 
caminhos.  

O corpo no regime diurno  se apresentará de forma  rígida, tesa, frente as grandes 
batalhas do dia a dia, transformando-se num instrumento de produção e de luta.  
A lógica da  moral848 do dever-ser à qual o corpo esta submetido, vai pontuar os caminhos que o 
individuo deve seguir e o comportamento que deverá apresentar seja no trabalho, na rua ou no 
encontro com amigos, etc.  
A Boa Vista noturna, das noites lúbricas, é acariciada849 em passos  argutos dos noctívagos que 
desposam  ruas,  calçadas e bares   em busca de prazer.   
No regime noturno, a sombra dos arvoredos compõem um cenário pleno em intimidade,  
remetendo-nos ao sentido de abrigo caloroso, aconchegante, mas ao mesmo tempo à uma 
atmosfera singular plena em deleite, que jaz sobre os becos,  botecos  e  esquinas do bairro.  

O regime noturno850 do bairro é marcado por passos descompassados, livres de rumos 
e caminhos racionalmente orientados.  

A Boa Vista transforma-se de espaço de passagem, em lugar de paragem.  

Segundo Durand851, o regime noturno, que é caracterizado pelo eufemismo e pela 
conversão, emprestará um certo sorriso às faces duras de Cronos852; o tempo, portanto,  não 
mais será visto como  um elemento devorador e voraz .  

A noite com seu aspecto mágico, suavizará as tenebrosas e ameaçadoras faces do 
tempo; transfigurando-o num elemento erótico e carnal853.   

 Decerto, esta modalidade do tempo vai intervir na relação do homem com o espaço. O 
espaço, antes marcado por passos apressados, desbravadores de caminhos,  será aos poucos 
substituído, no regime noturno por passos arrastados, acariciantes, o que contribuirá assim, 
para uma erotização  deste espaço.  

A imaginação noturna vai trabalhar diferentemente sobre o corpo teso e rígido do herói 
diurno, o corpo enquanto instrumento de produção e de luta vai dar lugar ao corpo erótico. 
Esta corporeidade vai se manifestar através da exaltação do corpo, através da ornamentação 
(tatuagens, pearcings, etc.), do sensualismo;  o corpo  “pavoneia-se854”, buscando mostrar-se  
em exercício pleno de conquista do outro,  num  ritual de corte (galanteio).  

                                            
848 Maffesoli faz uma distinção entre a moral e a ética. A moral decreta um certo número de comportamentos, 

que determina os caminhos de um individuo ou de uma sociedade. Funciona com a lógica do dever-ser. Enquanto a 
ética remete ao equilíbrio e à relativização recíproca dos diferentes valores que constituem um dado grupo. Ver: 
MAFFESOLI, Michel. A sombra de Dioniso: contribuição a uma sociologia da orgia. São Paulo: Zouk, 2005 p. 16. 

849 Em oposição aos passos “em marcha” estilo de apreensão característico do regime diurno do bairro. 
850 O regime noturno segundo Durand, estaria ligado a estruturas místicas, que correspondem à intuição, ao 

sentimento, à união, à intimidade secreta e à harmonização. Ver DURAND, Gilbert. Estruturas antropológicas do 
imaginário: introdução a arquetipologia geral. São Paulo: Martin Fontes, 2002. p.269 

851 Ver DURAND, Gilbert. Estruturas antropológicas do imaginário: introdução a arquetipologia geral. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002.p.197. 

852O Deus do tempo. 
853 Ibidem,  p. 194.   
854 Expressão é utilizada por Maffesoli, para ressaltar a prevalência da aparência nas sociedades pós-

modernas. A existência social e individual é uma seqüência de figuras, de posturas, de gestos , de configurações 
múltiplas, formando o que Weber chamava belamente “constelação”. A aparência é vista pelo autor como um 
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A Boa Vista noturna, sob a influência de Dioníso855, é movida por tudo que vai nos 
remeter à conjunção, ao encontro e à harmonização do homem com seu corpo e com o  
cosmos.  Não é à toa que  Dioníso, entidade híbrida, vai destacar o todo, a intuição e a 
sensibilidade, como também, o tempo vai caracterizar-se pela   fluidez, frouxidão: um tempo 
lúdico que vai permitir  a  sintonização do homem com toda a atmosfera mística856 da Boa 
Vista. 

À noite, o bairro se transforma num espaço da intimidade, da exacerbação de todas as 
paixões e da acentuação de todos os excessos. Sob efeito da música857 e do excesso de 
beberagens embriagantes, o corpo, antes fechado numa identidade separada no regime diurno, 
cede lugar a um corpo  coletivo, aberto ao encontro, as sensações mais imediatas e diretas, a 
paixão, aos desvarios, as combinações do desejo e da imaginação.   

Decerto, que podemos encontrar no regime noturno da Boa Vista, áreas ou conjunto de 
ruas do bairro, investidas fortemente de libido, é o caso da área aqui estudada (anexo 01). Esta 
área, embora possua uma estrutura racional ligada ao comércio, ao universo do trabalho, dos 
negócios, vai inscrever-se profundamente no imaginário coletivo de uma comunidade que já, 
em sua formação, é caracterizada por um hibridismo: uma comunidade formada por gays, 
lésbicas e simpatizantes – GLS – que aos poucos foi imprimindo novas formas ao cotidiano 
noturno do bairro, retocando-o tal como um pintor impressionista com  seu ritmo, sua estética, 
em suma, seu estilo. 

O Bairro convida-nos a uma descrição complexa, ao mesmo tempo topográfica e 
topofílica858,  atentando não apenas para a exposição minuciosa do bairro (de suas ruas, seus 
espaços de lazer), mas  para a complexidade das  formas e ritmos impressos pelos passos de 
quem transita por seus logradouros. Esta complexidade refere-se, tanto às formas lineares, 
racionais, características  do regime diurno do bairro, como às criativas, que remete-nos à 
ousadia, à “desordem” (no sentido de “mexer com a ordem”,  quanto à racionalidade 
prometêica e formas pré-configuradas) características do regime noturno do bairro.  

                                                                                                                                             
veículo de comunicação, são inúmeros os observadores que, vêem no objeto-signo, um meio de comunicar. A 
valorização da aparência, ao contrário de representar uma simples superficialidade sem conseqüências, vai 
inscrever-se num vasto jogo simbólico, exprimindo um modo de tocar-se, de estar em relação com o outro, em suma 
de fazer sociedade. Ver MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Petrópolis, RJ:Vozes, 1996.p.158,161. 

855 Dioniso é a divindade grega de múltiplas faces, relacionado ao estado de embriaguez, a potência 
emocional, é ao mesmo tempo deus do amor e da morte. Ver: MAFFESOLI, Michel. A sombra de dioniso: 
contribuição a uma sociologia da orgia. São Paulo: Zouk, 2005. 

856 O adjetivo  místico é empregado aqui,  não  no sentido religioso, mas o sentido que lhe dão certos 
antropólogos do fim do século XIX, como Levy Bruhl e Przyluski: noção de mística compreende a lógica da 
participação, da pertinência e da inclusão, implicando a lógica da similitude (Strongoli,  2005). Este sentido também  
é adotado  por Durand (2002)  valorizando a vontade de união e o gosto pela intimidade secreta. 

857 A música, faz-se importante ressaltar, tem um papel fundamental na socialidade do cotidiano GLS do 
bairro da Boa Vista. Seja nos ambientes de perfil aberto ou nos de perfil fechado, a música tocada nos espaços de 
lazer que constituem o cotidiano GLS do bairro,  está intimamente relacionada a estética do excesso,  a exacerbação 
das paixões, das beberagens etc. Não é a toa, que a música é citada em alguns dos depoimentos como um elemento 
de atração, o som tocado pelos bares e boates cativam o público freqüentador destes espaços. 

858 Expressão bachelardiana para se referir à “paixão pelo lugar”, ou mesmo a relação, o apego ao 
espaço/rua/área que coloca o ser humano em plena harmonia com toda a atmosfera que emana  do lugar. Topofilia 
também visa determinar o valor humano dos espaços de posse, dos espaços defendidos contra forças adversas, dos 
espaços amados. Portanto vai remeter, sobretudo a um forte  sentimento de pertença, ou frequentação amorosa a um 
espaço determinado.  Ver BACHELARD, Gaston. A Poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p 19. 
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Pensar  a Boa Vista como constituinte de dois regimes, que muito embora, apresentem 
diferenças significativas  possuem uma relação de complementaridade, é atentar para a 
complexidade do cotidiano do bairro, que traz em si a ordem e a desordem, a racionalidade e a   
irracionalidade, a luz e a sombra, o prazer e o perigo. Essas diferenças estão associadas 
principalmente as formas de apropriação do espaço.  

As formas de apropriação do espaço estão  intimamente relacionadas ao sentido 
atribuído ao tempo.  

O sentimento de angústia diante do tempo e da morte vai estar presente tanto na  
imaginação diurna do bairro quanto na noturna, e  vai influir distintamente na apropriação do 
espaço no cotidiano dos regimes diurno e noturno.   

Se no regime diurno, a angústia do tempo e da morte se expressará sob a forma de 
enfrentamento e luta, a apropriação do bairro se dará sob forma topográfica, racional, ou seja, 
a Boa Vista  vai representar um espaço de passagem, um meio, para chegar a outros bairros.  

No regime noturno do bairro, essa angústia, se expressará sob formas diferentes, negando o 
tempo e ignorando praticamente a violência urbana859 do bairro; a comunidade  cria para si  um 
mundo de  aconchego, de “segurança” o que permitirá um tipo de apropriação mais topofílica, 
mais emocional,  remetendo ao sentimento de pertença, de paixão pelo lugar.  
No que se refere à violência, o bairro quando comparado a outras áreas centrais adjacentes – 
Santo Amaro, Coelhos, Ilha do leite e Ilha de Joana Bezerra - tem um índice bastante alto  de 
ocorrências de furtos, roubos e porte e uso de drogas. No entanto em relação a homicídios, 
segundo dados recentes de pesquisa (ainda não publicada) os índices são relativamente baixos 
em comparação a estas áreas. 860 
Destarte,  o regime noturno não estará  totalmente livre das expressões diurnas.  E   podemos 
melhor explicar essa  relação de complementaridade entre os regimes diurno e noturno, através 
do termo “reflexo861”  no sentido de que o regime diurno embora  não  atuar diretamente, vai se 
manifestar indiretamente na Boa Vista noturna, e far-se-á presente tal como um “reflexo” nos 
cenários ou nas configurações dos espaços (bares, boates, restaurantes e lanchonetes). Não são 
raras as situações  de  acentuação dos excessos e explosão dos sentidos e das vontades, que 
despertam da imaginação diurna, os valores apolíneos para restabelecer a ordem.  

Se nos estendermos um pouco mais, podemos perceber o quanto essa estética do 
excesso, do desenfreamento do regime noturno da Boa Vista, está intimamente relacionado   à 
imagem de Dioniso, deus de múltiplas faces, essencialmente plural, relacionado à vida e à 
morte, à luz e à sombra,  estreitamente ligado à  atmosfera  mista do cotidiano noturno da Boa 
Vista.  

                                            
859 Segundo Morais, violência é entendida como tudo que pode agredir a integridade física e psicológica do 

homem e abarca um conjunto de fatos humanos de uma diversidade enorme. Ver: MORAIS. Regis de. O que é 
violência urbana. São Paulo. Brasiliense, 1993 

860 Ver Anexo 03 – Tabela de ocorrências de furtos, roubos e entorpecentes da Boa Vista e bairros adjacentes, 
resultado de pesquisa realizada pela Secretaria de Defesa Social, através da Gerência de Análise Criminal e 
Estatística (GACE) e Anexo 04 - Tabela de Homicídios do bairro da Boa Vista e adjacências, oriunda de pesquisa 
(ainda não publicada) realizada  pelo Instituto de Pesquisa Social  da Fundação Joaquim Nabuco, sob  coordenação 
da pesquisadora doutora Helenilda Wanderley Cavalcanti.  .  

861 O termo reflexo é empregado no sentido simples de manifestação indireta de uma circunstância,  de um 
fenômeno ou fato. Esse reflexo diurno, na Boa Vista noturna, se manifesta principalmente nas situações de , 
desordem e intenso descomedimento – marcado pelo excesso de bebidas alcoólicas,  drogas, assaltos, agressões 
físicas  - que muitas vezes requer a presença dos representantes apolíneos da ordem (policiais, seguranças, etc).  
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Mas,  sob o abrigo da sombra, descobrimos as nuanças da Boa Vista dionisíaca e, por 
isso mesmo, convidativa aos noctívagos, aos boêmios que sorrateiramente rondam pelas suas 
ruas, em busca de aventuras e de prazer. 

A noite desempenha um papel primordial na socialidade862 da Boa Vista. É à noite que 
se renova o laço societal, nela o corpo individual pode se ampliar em corpo coletivo, do 
mesmo modo que o princípio de individuação cede lugar a uma entidade mais global. 

 

1..2 –  A Forma do Tempo:  a Boa Vista de outrora. 

 A Boa Vista, na descrição de outros escritores,  é permeada por uma aura poética, 
romântica, com sua paisagem convidativa, aprazível, alegre, tal como nos descreve Maria 
Graham : 

O calor do dia contém muita gente dentro de casa todo o dia. A tarde e a noite tornam-se os 
momentos preferidos para passeios. Ao voltarmos pela Boa Vista encontramos muita gente 
gozando como nós o ar livre, e vagueando sem ter o que fazer diante dos reflexos das casas 
brancas e das árvores que balançavam dentro d´água, enquanto os vagalumes, voando de arbusto 
em arbusto, pareciam fragmentos de estrelas descidos para adornar o luar863. 

 
Considerado um bairro de feição mais residencial em outros tempos, a Boa Vista não se 
destacava apenas com seus belos sobrados de famílias abastadas, mas também era um importante 
referencial para os boêmios, para os artistas, para os “bichos-grilos”864 que habitavam seus becos, 
seus botecos e suas esquinas. 

O bairro da Boa Vista, no sentido maffesoliano, pode ser considerado como “Hauts 
Lieux”.  
Os “Hauts Lieux”,  são consolidados em diferentes tempos, por “espíritos” diversos que 
marcaram estes espaços.865 São lugares de memória; cujo valor simbólico, pode estar ligado a um 
acontecimento histórico, a um movimento cultural866, a uma participação intensa de uma 
comunidade etc.  

                                            
862 O termo socialidade empregado por Maffesoli,  esta relacionado a solidariedade de base, em que se 

assenta o estar-junto humano, livre das formas contratuais e racionais da sociedade. É empregado em oposição ao 
termo  sociabilidade que se refere a relações contratuais e trocas simbólicas institucionalizadas. O tribalismo 
contemporâneo  estar intimamente relacionado a socialidade, ao componente trágico da existência, e ao peso do 
dado mundano. Ver: MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 79-99. 

863 SOUTO MAIOR, Mário; DANTAS SILVA, Leonardo. Recife: quatro séculos de sua paisagem. Recife: 
Fundaj, Editora Massangana, Prefeitura da cidade do Recife, Secretaria de Educação, 1992, p. 139. 

864 Essa expressão foi muito utilizada nos idos dos anos 70 para referir-se a grupos “antenados” com a cultura 
local, eram artistas, músicos, jornalistas, poetas. etc.  Ver TELES, José. Do Frevo ao Mangue. Ed. 34, 2000 P.128  

865 Ver: MAIA, João. Michel Maffesoli e a cidade partilhada. In: Revista Famecos: Mídia, Cultura e 
Tecnologia. Porto Alegre:  n.1 set. 1994. Trazendo essa expressão à luz do pensamento bachelardiano, podemos 
dizer que os Hauts Lieux, são espaços amados e intensamente vividos por uma comunidade. 

866 Nos idos dos setenta deflagra o movimento tropicalista de Pernambuco, mais atuante no Recife, teve como 
o seu principal organizador Jomar Muniz de Brito, Aristides Guimarães e Celso Marconi. O tropicalismo 
caracterizou-se por um rompimento com todos os padrões morais, sociais, literários, sexuais, etc. Nessa mesma 
época  no reduto conhecido como o Beco do barato, espaço paralelo a Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do 
Recife, reduto dos “desbundados”, ou melhor, dos grupos “underground”  os “bichos-grilos” da cidade se reuniam 
para trocar idéias literárias, poéticas e musicais.  Redutos como o Beco do barato, o Beco da fome localizados no 
bairro da Boa Vista transformaram-se em verdadeiro nichos de encontro de grupos que “balançaram” com padrões 



 1265 

Nos anos de 1970 o cotidiano do bairro era marcado por intensa movimentação cultural. 
A Av. Conde da Boa Vista, principal artéria do bairro, já representava um verdadeiro corredor 
cultural, onde os “bichos-grilos”, artistas antenados da cidade se reuniam para trocar idéias 
literárias, poéticas, políticas  e, sobretudo, musicais.  

Os “bichos grilos” que habitavam  o cotidiano da Boa Vista nesta época, a 
impregnavam de uma aura revolucionária, não menos romântica, colorida por ideais 
revolucionários, partidários, das reuniões de esquerda no saudoso bar Mustang. Conforme 
depoimento de Roberto Massans (primeiro dono do Mustang) em artigo do Jornal do 
Commercio: 

[...] o Mustang surgiu numa época em que nada tinha um sentido 
estritamente denotativo. Bebida era elucubração, política era amor à 
Pátria, segredo era uma mesa de bar, estudante era intelectual e Coca-
Cola era o líquido negro do imperialismo. Os fiéis freqüentadores da 
casa, em sua maioria jovens de esquerda (quando esquerda era a foice e 
o martelo), tinham como maior diversão discutir política, literatura e 
hipocrisia nacional. Tudo isso, claro, com o entusiasmo que a idade 
permitia e com o romantismo das teorias formuladas depois de três ou 
quatro cervejas.  

[...] 

“Neste local, berço e bastião nacional da luta pela democratização do 
Brasil nos anos 70, homens e mulheres, artistas, intelectuais, 
jornalistas, estudantes, operários, camponeses, militantes, políticos, 
boêmios, sonharam entre chopes e lágrimas a conquista da liberdade867” 

 

Segundo  Patriota868, o  Mustang  era considerado verdadeiro refúgio dos poetas 
marginais da cidade, bem como de universitários, políticos e militantes da esquerda.  

 

O meu sitio era o longo retângulo entre a rua José de Alencar do bar 
Mustang e o bairro da Rio Branco, e o nicho situava-se entre o beco da 
fome e o Teatro do Parque com passagem na Livro Sete. Esse era o 
território de estada dos deserdados da tradição e da normalidade, onde  
os inquietos e insatisfeitos gravitavam como se estivessem em casa 
[...]869 

 

                                                                                                                                             
morais e artísticos da cidade.   Para se informar melhor  ver TELES, José. Do Frevo ao Mangue. São Paulo. Ed.34, 
2000.p.109-133. Ver também: O Beco que abriga várias gerações. Jornal do Commercio, Recife 14 ago. 2000, 
Caderno C.   

867 Trinta anos de boemia, amor e resistência. Jornal do Commercio. 05  fev. 2000. Caderno C. 
868.Ver: PATRIOTA,  Fernando Barros. Aconteceu no Beco da liberdade. João Pessoa: Editora Universitária. 

UFPB, 2001.P.21. 
869 PATRIOTA,  Fernando Barros. Aconteceu no Beco da liberdade. João Pessoa: Editora Universitária. 

UFPB, 2001.P.21. 
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Talvez aqui possamos refletir um pouco sobre esse conteúdo revolucionário870 que fez 
parte do imaginário do cotidiano da Boa Vista de outrora.  Este  aos poucos foi cedendo 
espaço a uma aura mais hedonista, mais amena, pacífica, que vai se expressar sob outras 
formas no cotidiano do bairro, ligadas ao prazer, a alegria, ao excesso e a exacerbação dos 
sentidos, encontrada principalmente no regime noturno do bairro. 

Talvez seja esta “aura” mista de ruas diurnas intensamente e racionalmente 
movimentadas, e de ruas noturnas demasiadamente sedutoras, sombrias que atraem os 
diversos grupos, que entram em verdadeira sintonia com o espírito hedonista do bairro. 

 

Ilustrações 

 

                                            
870 Esse espírito revolucionário, mais agressivo não está totalmente abolido da realidade atual do cotidiano do 

Bairro da Boa Vista, esse espírito se expressará principalmente no regime diurno do bairro, sobretudo nas formas de 
manifestações tais como: os movimentos estudantis, os movimentos operários, etc. No que diz respeito ao cotidiano 
GLS,  as manifestações em forma de  protesto, ou os  movimentos ligados a comunidade GLS, a exemplo da Parada 
da Diversidade Sexual vão se expressar sob formas festivas, criativas, exibindo uma forte dose de irreverência da 
comunidade GLS.. 
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Tabela de Homicidios871 do Bairro da Boa Vista e Áreas Adjacentes 

2004-2005 

 

NUMERO DE ÓBITOS POR 
HOMICÍDIOS 

SEGUNDO LOCAL DE 
RESIDENCIA DA 

VITIMA – ANO 2004 

NUMERO DE ÓBITOS POR 
HOMICÍDIOS SEGUNDO 
LOCAL DE RESIDENCIA 
DA VITIMA – ANO 2005 

                                            
871 Estes dados foram extraídos de pesquisa (ainda não concluída) realizada pela Doutora Helenilda  

Cavalcanti,  pesquisadora do Instituto de Pesquisa Social da Fundação Joaquim Nabuco. 
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A criança e o brincar: apontamentos legais para escolas da rede pública em 
Natal/RN 

 
Mércia Maria de Santi Estácio (UFRN) 

 
Contextualização 

Ao longo da história da educação brasileira, muitas foram as mudanças, muitos foram 
os Decretos e Leis que modificaram este ou aquele aspecto; aumentaram ou diminuíram este ou 
aquele quesito; enfatizaram este ou aquele componente curricular, enfim, muitas foram as 
mudanças e os arranjos para se alcançar uma educação de qualidade. Em alguns pontos 
avançamos e muito, em outros nem tanto. Sabemos que investir em educação demanda gastos e 
esforços do poder federal, estadual e municipal. Sabemos também que envolve vontade política, 
pois um povo com pouca instrução, pouco reclama, pouco exige, por isso existem interesses para 
que se mantenha uma generosa parte da sociedade na ignorância, e isso inclui dificultar o acesso 
à educação. 

Historicamente o brinquedo foi utilizado desde os primórdios da humanidade. Com o 
passar do tempo novas brincadeiras surgiram, novos brinquedos foram criados, e assim, o 
“brincar” sempre fez parte do universo infantil. Sabemos que é brincando que a criança 
experimenta situações e emoções do seu próprio entorno, bem como, do mundo dos adultos. No 
brincar a criança estabelece e vive relações, cria regras, se estrutura, reconhece o outro, enfim 
começa a se colocar no mundo, ou melhor, através do brincar a criança se apropria do mundo e 
de tudo que está envolvido nele. 

Conseguirmos um conceito fechado sobre o que é uma criança, não nos parece uma 
tarefa fácil, uma vez que tal concepção veio sendo construída historicamente e mudando ao 
longo dos tempos, não se apresentando de forma única nem mesmo dentro de uma mesma 
sociedade e/ou época. “[...] As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como 
seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. [...]” (BRASIL, 1998, 1 v, p.21) 
Podemos conceituar políticas públicas como o conjunto de ações ou normas criadas pelo poder 
público (governo) com o objetivo de garantir direitos sociais, configura compromisso público e 
visa atender demandas sociais específicas nas mais diferentes áreas. Apesar do caráter estatal 
podem estar envolvidos agentes privados, através de programas, projetos, etc. Para Evaldo 
Vieira, advogado, sociólogo, especialista em Direito e Doutor em Ciência Política, em um dos 
seus escritos abordando estado e políticas sociais no Brasil nos diz que: 

Em determinado momento, a política social pode meter-se por outros campos. 
Há quem diga: uma coisa é social, outra coisa é econômica. Porém a educação 
não é só propriamente social. Na realidade, não existe coisa mais econômica 
do que a educação. (2001, p.18) 

Segundo este autor a educação “[...] é um bem jurídico, individual e coletivo, embora as 
determinações constitucionais nem sempre sejam cumpridas.” (2001). Na concepção de Vieira 
observamos a preocupação de que a educação seja um direito legitimado pelo Estado, fato nem 
sempre verídico, uma vez que ainda somos um país com um número significativo de analfabetos 
ou semi-analfabetos. Na tabela abaixo, observamos a evolução da taxa de analfabetismo e da 
população analfabeta com 15 anos de idade ou mais, no Brasil entre 1981-2005. É possível notar 
uma diminuição do número de analfabetos no país, mas ainda não conseguimos erradicar esse 
mau. 
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Antigamente nascer numa família com condições financeiras e culturais satisfatórias 

eram fatores determinantes para um futuro promissor, ou seja, “[...] nas sociedades antigas as 
experiências coincidiam com as expectativas [...]” (SANTOS, 2007, p.18). No entanto, hoje tais 
aspectos por si só, não definem o futuro. Uma origem humilde, não se traduz em sinônimo de 
vida e futuro humildes. Pois é possível modificar, reinventar, reescrever a própria história, e 
também alcançar um futuro de sucesso. Tal anseio pode ser alcançado principalmente se o 
indivíduo tiver acesso à educação. 

Partindo do pressuposto que a educação é dever do Estado e todos têm o direito de 
recebê-la, nos defrontamos com inúmeros aspectos que impedem esse processo se desenrole de 
forma normal e natural. Dentre eles podemos citar: grande concentração de escolas nas zonas 
urbanas; distribuição inadequada de escolas nas localidades mais afastadas; crianças em fase 
escolar que não freqüentam a escola, pois, precisam ajudar na renda familiar; um sistema 
educacional excludente que não considera as capacidades, as dificuldades e o tempo de 
aprendizagem dos alunos; alto grau de reprovação nas séries iniciais; professores desmotivados; 
escolas sem estrutura física; poucos alunos concluem o 1º grau, um número menor ainda conclui 
o 2º grau e uma pequena parcela chega à universidade. 

Tais fatores desenham o mapa da Educação no Brasil que avança a passos lentos e que 
busca de todas as formas minimizar os efeitos que a falta de escolaridade acarreta. Diante de tal 
situação umas das últimas iniciativas do Governo foi no início de 2006 sancionar a Lei 11.274, 
que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica aumentando a escolaridade mínina de 
oito para nove anos no Ensino Fundamental, tal lei precisa ser atendida em todo o país até 2010. 
A tabela abaixo apresenta a equivalência entre os regimes de 08 e 09 anos do Ensino 
Fundamental: 

 
SÉRIE – Regime de 8 anos ANO – Regime de 9 anos 
  
Pré – Educação Infantil 1° ANO 
1ª Série 2° ANO 
2ª Série 3° ANO 

  
População com 15 anos de idade ou mais 

  
Analfabetos Taxa de 

analfabetismo (%) 

1981 17,041,167 22.7 
1985 17,550,741 20.6 
1990 17,347,042 18.6 
1995 16,149,056 15.5 
1999 15,106,263 13.3 
2002 14,673,938 11.8 
2003 14,662,283 11.5 
2004* 14,605,018 11.1 
2005* 14,529,616 10.8 

Fonte: Elaboração Inep/MEC com dados das PNADs/IBGE. 
Nota: Excluiu-se, desta e das demais estatísticas, a população 
rural da região Norte para os anos de 2004 e 2005 para a devida 
compatibilização com a série histórica. 
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3ª Série 4° ANO 
4ª Série 5° ANO 
5ª Série 6° ANO 
6ª Série 7° ANO 
7ª Série 8° ANO 
8ª Série 9° ANO 

 
Esta mudança provocou uma dilatação do tempo de permanência dos alunos na escola. Dilatação 
essa que pode ser questionada, e que precisa justificar a ampliação do tempo de permanência dos 
alunos no Ensino Fundamental.  

É possível afirmarmos que o aumento do tempo de permanência das crianças no Ensino 
Fundamental busca resolver problemas presentes e futuros, através de ações que asseguram 
retornos a curto, médio e longo prazo.  

Para tanto buscam-se respaldos em alguns benefícios que seriam gerados com o 
aumento do tempo do ensino fundamental de 08 para 09 anos, como: a socialização das crianças 
de 06 anos de idade sendo realizada mais cedo em função do seu ingresso no ensino 
fundamental; o aumento da qualidade da alimentação diária de crianças das regiões mais 
carentes; pesquisas apontam que cada ano a mais de escolaridade pode representar até 15% a 
mais de salário na vida adulta; uma luta mais intensa contra o analfabetismo em nosso país.  

No entanto, não podemos desconsiderar pontos que precisam de atenção para receber 
essa nova clientela como: questões de ordem pedagógica, revisão do currículo, a formação dos 
professores, reformulação dos espaços físicos, adaptação dos sistemas de avaliação, mudanças 
administrativas, como, o estabelecimento das regras para a matrícula desses novos alunos.  

Tentaremos ao longo deste texto pontuar nossas considerações a cerca do que foi 
observado na escola municipal objeto deste artigo. Cabe ressaltar que a pesquisa encontra-se em 
andamento, sendo assim, reunimos neste ensaio nossos primeiros apontamentos. 
 
Desenvolvimento 
 
No Brasil temos políticas públicas avançadas, mas muitas delas só existem no papel, na prática 
pouca coisa realmente funciona. Diante de tal mudança no Ensino Fundamental, o Ministério da 
Educação preparou um extenso documento chamado “Ensino Fundamental de Nove Anos”, que 
contém textos de orientação pedagógica, artigos com uma defesa conceitual do que é a infância 
hoje e diversos outros temas.  
Neste documento existe um capítulo inteiro dedicado ao brincar, ressaltando sua importância e 
necessidade no contexto escolar, principalmente em se tratando de crianças de 06 anos de idade. 
Tal fato se deve à necessidade de um olhar atento e sensível para o brincar, que envolve aspectos 
importantes no desenvolvimento e crescimento das crianças que fazem parte do Ensino 
Fundamental. Tanto como o brincar outros elementos não recebem a devida importância como: o 
riso, a poesia, a expressão, a criatividade enfim elementos que parecem não ter reconhecimento 
científico e, portanto vivem de forma marginalizada nas escolas. 

Acreditamos que a ausência do brincar na vida da criança prejudica sua estruturação e 
desenvolvimento. “O real, o imaginário e o simbólico se articulam firmemente na infância e, 
para isso, a criança terá que aprender alguma coisa” (LACAN, 1976 apud LEVIN, 1997, p.254). 
Assim não podemos pensar a infância sem o lúdico, pois através dele acontece a ligação entre a 
aprendizagem, o desenvolvimento, por isso impossível negar a sua importância. 
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Existe certo comprometimento do brincar em virtude das condições da modernidade: a 
rapidez, o interesse cada vez maior pela antecipação do futuro, esquecendo-se do presente; é a 
cultura do progresso a qualquer custo. 

“Encontramos crianças com inteligências treinadas, plenas de informações e frágeis na 
capacidade de sustentar subjetivamente a construção de um saber próprio, crianças fraturadas no 
exercício da função simbólica” (JARDIM, 2004 apud MEIRA, 2002, p 43). Dessa forma, nos 
deparamos com crianças que já não querem mais fazer de conta, que não tem tempo para entrar 
em outro tempo, o tempo do brincar, do elaborar, do buscar sentido para suas descobertas, do 
conhecer-se, enfim tudo já está dado, pronto e acabado. 

No decorrer da nossa observação em uma das Escolas Municipais de Natal, nos 
deparamos com uma prática voltada para as necessidades dessa faixa etária, ou seja, brincar, 
cantar, jogar, se movimentar. A professora de Educação Física coordena as atividades com um 
olhar atento e cuidadoso para as questões que envolvem tais atividades no Ciclo I do Ensino 
Fundamental.  
A mesma nos relatou ter conhecimento do documento - “Ensino Fundamental de Nove Anos”-, 
que contém orientações quanto à inclusão de crianças de 06 anos no ensino fundamental, bem 
como, participa de grupos de discussão sobre temas pedagógicos. Tais atitudes incidem 
diretamente em sua prática, que permeada por fundamentação teórica possibilita uma atitude 
reflexiva que considera as necessidades das crianças. 

Na escola encontramos outros docentes que se interessam pela questão do brincar 
mostrando-se abertos às novas propostas, mas infelizmente isso não é um consenso geral, alguns 
docentes executam uma prática engessada, e não aceitam parcerias e/ou sugestões dos colegas; 
não estão abertos para o diálogo; e não acolhem nenhuma proposta que esteja fora do seu 
contexto diário. 

Enfim, temos um impasse, como conseguir modificar a postura desses docentes? Para 
Boaventura a formação do pensamento precisa tanto do conhecimento científico como do 
conhecimento do senso comum, a escola e a universidade seriam espaços de 
“interconhecimento”. Sendo assim, espaços em que os saberes do senso comum tenham seu 
espaço e sejam valorizados. 

 
 [...] A ecologia dos saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao 
contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na 
promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a 
universidade produz, e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, 
camponeses, provindos de culturas não ocidentais (indígenas de origem 
africana, oriental, etc.) que circulam na sociedade. [...] (2007, p.56) 

 
Talvez esse seja o caminho para conseguirmos valorizar e assegurar o espaço do brincar 

na escola, aproximar a escola da universidade. Tal afastamento não pode continuar a existir, uma 
vez que é na escola que a universidade encontra espaço e elementos para suas pesquisas, nada 
mais justo que a universidade devolva as escolas conhecimentos sistematizados sobre suas 
descobertas, seus posicionamentos. 

Sabemos que o brincar no contexto escolar é visto às vezes como tempo perdido, como 
coisa não séria, e ao contrário trata-se de algo muito sério, que estrutura o desenvolvimento e 
crescimento das crianças, que estabelece e fortalece relações, vínculos, mas ainda sem a atenção 
adequada da escola e da sociedade. 
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“As crianças e os animais brincam porque gostam de brincar, e é precisamente em tal 
fato que reside sua liberdade” (HUIZINGA, 2001, p.10). Assim como o sonho, as brincadeiras 
foram ao longo da história do mundo, consideradas coisas sem importância. Brinquedo e 
brincadeira são usados no vocabulário corrente na acepção de coisas sem seriedade e 
importância. 

No mundo do faz-de-conta as crianças colocam a forma com que hoje se situam diante 
dos pais, dos semelhantes, da sexualidade, da escola, dos objetos, dos ideais, do simbólico. Dessa 
forma divertem-se (mudam o fim), com sua dor e beleza fazendo uso da fantasia para elaborar a 
realidade e encontrar nesse processo formas de subjetivação. 

 
[...] o brincar é um dos pilares da constituição de culturas da infância, 
compreendidas como significações e formas de ação social específicas que 
estruturam as relações das crianças entre si, bem como, os modos pelos quais 
interpretam, representam e agem sobre o mundo. Essas duas perspectivas 
configuram o brincar ao mesmo tempo como produto e prática cultural, ou seja, 
como patrimônio cultural, fruto das ações humanas transmitidas de modo inter 
intrageracional, e como forma de ação que cria e transforma significados sobre 
o mundo. (BORBA, 2007, p. 33)  

 
Sem dúvida é possível destacar o lugar do brincar para além de uma atividade 

determinada apresentando a forte presença dos processos subjetivos que o brincar envolve. Um 
jeito de transgredir, de refazer, de viver o impossível do imaginário, onde a linha do desejo 
costura o passado, presente e futuro. Brincando a criança aprende a ser, se humaniza, subjetiva 
seus desejos, se diz, comunica, observa o funcionamento do seu corpo, cai, levanta, enlaça seu 
gesto, toca, situa-se e é situada pelo outro, apropria-se do seu fazer, agindo, atuando, no brincar a 
criança organiza e constitui sua subjetividade. “Brincar é atentar para o presente. Uma criança 
que brinca está envolvida no que faz enquanto o faz” (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 
2004, p.230). 
Sendo assim, algumas perguntas podem ser feitas: O aumento de tempo de permanência das 
crianças na escola supõe um aumento de tempo também para o brincar? Se o brincar é algo da 
infância, por que ele ainda não foi incorporado e valorizado pela maioria das escolas? Que 
geração será essa que não brinca em companhia de outras crianças? E as relações interpessoais 
quando atingirem a idade adulta, como acontecerão? Buscando fundamentação em Boaventura 
no que diz respeito aos conceitos por ele formulados a respeito dos tipos de tempo e da dilatação 
do tempo temos: 

 
[...] tempo linear é a idéia de que a história tem sentido e direção únicos e 
conhecidos. (2006, p.12) 
[...] tempo circular, a doutrina do eterno retorno e outras concepções que não se 
deixam captar adequadamente nem pela imagem de linha nem pela imagem do 
círculo. (2006, p.17) 
[...] a dilatação do presente é obtida através da sociologia das ausências, a 
contracção do futuro é obtida através da sociologia das emergências. A 
sociologia das emergências consiste em substituir o vazio do futuro segundo o 
tempo linear (um vazio que tanto é tudo como é nada) por um futuro de 
possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se 
vão construindo no presente através das atividades de cuidado. (2006, p. 21) 
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Muitas outras perguntas poderiam ser feitas, no entanto, não temos respostas fechadas 
para elas. O que podemos afirmar é que o brincar faz parte da nossa vida, e por isso é tão 
importante e necessário valorizar e assegurar espaço na rotina diária da escola para o brincar e 
não apenas realizá-lo quando o trabalho sério já tiver sido concluído.  No espaço objeto de nossa 
observação constatamos até o presente momento a preocupação da maioria dos docentes com 
esse elemento fundamental  e estruturante pra o desenvolvimento das crianças. 

Buscaremos no decorrer da pesquisa viabilizar momentos de discussão prática e teórica 
com os docentes na perspectiva de compartilharmos conhecimentos e posicionamentos a respeito 
do brincar, com o intuito de investirmos numa prática reflexiva, aberta e dialógica. 

 
Considerações Finais 

Nas escolas ainda predomina uma visão dicotômica do ensino que privilegia as ações 
cognitivas em detrimento das atividades corporais. Não se trata de hierarquizar o conhecimento 
cognitivo e o conhecimento corporal, colocando um ou outro em primeiro lugar, mas sim de 
deflagrar a enação, acreditando que toda cognição depende da experiência que acontece na ação 
corporal. 

Verificamos hoje que as crianças têm seu tempo todo ocupado com atividades extra-
escola, voltadas para a preparação de um futuro distante e incerto. Nega-se à criança o direito ao 
ócio, ao tempo livre e ao brincar mesmo fora da escola. Defendemos a necessidade de se 
respeitar o direito à alegria, ao prazer, propiciados pelo componente lúdico da cultura, pela 
brincadeira base de sustentação para efetiva participação cultural crítica, criativa e 
transformadora. “Brincar não é de maneira nenhuma uma preparação para ações futuras: vive-se 
o brincar quando ele é vivido no presente. [...]” (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004, 
p.241). 

Faz-se necessário refletir sobre a pedagogia que vem sendo imposta tanto na escola 
como na família. Conhecemos as etapas de desenvolvimento da criança, deveríamos respeitá-las, 
assegurando dessa forma o crescimento de nossos infantes.  

Marcellino tece considerações a esse respeito buscando apoio em autores como 
Benjamin que acredita ser preciso considerar o diálogo cultural, sem o qual o lúdico não poderia 
ser viabilizado. Assim o processo educativo, tanto formal, quanto informal, busca a transmissão 
da herança cultural, para a continuidade. Por isso nossa sociedade vinculou o lúdico à criança, 
faixa etária caracterizada pela “improdutividade” e pela movimentação constante, mas mesmo na 
infância cada vez mais o lúdico é negado. 

 
[...] Se, partindo de tudo isso, fizermos algumas reflexões sobre a criança que 
brinca poderemos falar então de uma relação antinômica. De um lado o fato 
coloca-se assim: nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas 
construções os materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, madeira, papel. 
Por outro lado, ninguém é mais sóbrio em relação aos materiais do que 
crianças: um simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúne 
em sua solidez, no monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais 
diferentes figuras (BENJAMIN, 1984, p. 69). 
 

O tempo veloz da urgência atravessa qualquer atividade da criança e claro, na prática 
educativa, tem incidência fundamental. Pais, mães e profissionais exigem resultados cada vez 
mais rápidos, em um tempo sempre breve e encurtado pelas inúmeras exigências. Urgências para 
que fale bem, para que desenhe e escreva as letras, para que leia, para que passe de série, para 
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que não se atrase, para que esteja sempre atento, para que domine o inglês e a computação... e até 
exigências para que seja feliz. 

A preparação para um futuro vencedor, a necessidade e/ou a utilização de mão-de-obra 
infantil, não apenas furtam o brincar da vida das crianças, como exigem uma nova postura 
quanto à aplicabilidade do termo lazer e infância, uma vez, que o brinquedo, o jogo e o 
divertimento passam a ser vivenciados desde muito cedo quase que somente por oposição a essas 
obrigações. Pensamos no brincar como experiência humana onde os aspectos da subjetividade 
encontram-se como elementos da realidade possibilitando uma experiência criativa na 
construção do eu-social.  
Nessa perspectiva torna-se imprescindível e necessário oportunizar as crianças possibilidades 
para vivenciar o brincar no contexto escolar, pois quando brinca, a criança coloca em jogo os 
recursos que adquiriu, bem como, vai em busca de outras aquisições de maior nível. A criança 
que brinca em liberdade, podendo decidir sobre o uso de seus recursos para resolver os 
problemas que surgem no brinquedo, sem dúvida alguma desenvolverá habilidades solicitadas 
para outras aprendizagens (aprender a ler, escrever, contar, relacionar, etc.). “[...] O jogo está fora 
desse domínio moral, não é em si mesmo nem bom nem mau.” (HUIZINGA, 2001, p.236) 

Boaventura de Sousa Santos lembrando o educador brasileiro Paulo Freire afirma: “Não 
há falta absoluta de conhecimento nem saber absoluto”. Partindo desse pressuposto, podemos 
dizer que ninguém é completamente ignorante e/ou que ninguém é completamente conhecedor 
de tudo. O que precisamos é conseguir romper com as dicotomias, aproximar os saberes a fim de 
crescermos, pois somente o conhecimento científico não basta e tão pouco o conhecimento 
popular se sustenta, ambos se completam em suas particularidades e especificidades.  

Dessa forma, fica aqui registrado nosso desejo de que o aumento no tempo de nossas 
crianças na escola seja aproveitado da melhor forma possível, que o mesmo possa contribuir para 
a sua emancipação, que elas possam realmente se tornar cidadãos. Não seria agradável daqui a 
alguns anos verificarmos que essa modificação não cumpriu com o seu papel e que mais uma vez 
a educação tenha deixado a desejar. 
Acreditamos que mais que promover o aumento do tempo de permanência dos alunos no ensino 
fundamental, precisamos exercitar o raciocínio de nossas crianças permitindo que elas construam 
seus pensamentos, discordem ou concordem, critiquem ou apóiem, enfim que a educação cumpra 
com o seu papel de emancipar o ser humano, provocando desequilíbrios e desajustes, pois essa é 
a única forma de crescermos, de evoluirmos.  
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Alimentar é muito mais que só comer: o envolvimento do estar – junto 
 
Karina Augusta Limonta Vieira872 
 

A partir do olhar antropológico do imaginário, busco nesse trabalho ressaltar a dinâmica 
do envolvimento das pessoas ao estar-junto à mesa. Para tal utilizo-me da etnografia como 
instrumento de pesquisa de campo. 
Procurei, então, neste trabalho fazer uma breve descrição da cultura alimentar, da alimentação na 
cultura brasileira e da alimentação como espaço de socialidade. Neste último tópico registro as 
observações realizadas no Mercado da Encruzilhada873 e analiso o envolvimento das pessoas 
junto à mesa, o estar-junto, a reunião familiar fora da casa e longe da mesa da cozinha da sua 
casa. 

 
A Cultura alimentar 

                                            
872 Pedagoga e Mestre em Educação Escolar – UNESP. Pesquisadora do NIPI (Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas sobre o Imaginário) e Coordenadora do GEICAB (Grupo de Pesquisa Imaginário e Cultura Afro-
Brasileira). 

873 As observações foram realizadas entre os dias 06/09/2008 a 13/09/2008 no Mercado da Encruzilhada em 
Recife – P.E. Foto 1 em anexo. 
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Comer é mais que ingerir um alimento, significa também as relações pessoais, sociais e 

culturais que estão envolvidas naquele ato. A cultura alimentar está diretamente ligada com a 
manifestação desta pessoa na sociedade. Alimento é um dos requerimentos básicos para a 
existência de um povo, e a aquisição desta comida desempenha um papel importante na 
formação de qualquer cultura. Os métodos de procurar e processar estes alimentos estão 
intimamente ligados à expressão cultural e social de um povo. 
Lima (2005) em Para uma antropologia da Alimentação Brasileira salienta que o alimento está 
diretamente ligado à cultura e culto. Ambos procedem do mesmo verbo latino colo, focando o 
seu significado no cultivo, nos deslocando as matizes do passado pela ocupação do chão, 
amarrando os signos que apontam o ser humano preso a terra e, nela, abrindo covas que lhe 
fornecem o alimento e lhe abriga depois da morte.   
Cultus é sinal de que a sociedade que produziu o seu alimento já tem memória. O culto faz do 
solo o local do sagrado.  

 
A cova que receberá o grão que fora transformado em alimento poderá ser, 

também, a cova que receberá os que partiram. Os sepultados, na verdade, são plantados 
para que renasçam.  O solo no qual repousam os antepassados é o mesmo do qual brota, 
a cada ano, o sustento alimentar do corpo, inferindo aos espíritos dos antepassados a 
cooperação na germinação das plantas cultivadas, explica a autora. É o ciclo do nascer e 
do morrer. Do plantar e do renascer. Da luta pelos meios da sobrevivência e do religar 
ao passado pelas mediações e pelos laços que irão sustentar a identidade das origens. 
(LIMA, C., 2005, p. 15). 

 
Como todo ser vivo, os seres humanos também se alimentam. Não obedecem, porém, a 

um padrão alimentar uniforme, demonstrando-nos uma surpreendente criatividade na diversidade 
do ato de se nutrir. A culinária responde às necessidades biológicas e culturais, isto é, a mediação 
entre Natureza e Cultura, explica Lévi-Strauss (1968). 

A culinária seria, então, um meio pelo qual a natureza é transformada em cultura, como 
diria Lévi-Strauss (1968, p. 123). “Fruto do hábito, objeto da memória, o paladar se constrói, e 
valorativamente, pela combinação imprevisível do que classificamos como salgado, doce, ácido, 
amargo e picante”. Diversas vezes mencionada por viajantes que passaram pelo Brasil colonial, 
temos como exemplo, a preferência, tanto negra quanto ameríndia, pelo sabor picante da 
pimenta. Em nossa própria cultura observamos como os sabores amargo e azedo associam-se a 
algo difícil, ruim, enquanto que o doce, representa suavidade, salienta Dutra (2005). 

A relação da culinária com a natureza e a cultura ressalta a idéia de que os homens 
organizam o seu sistema alimentar com uma certa dependência do meio natural, da 
disponibilidade de acesso aos produtos que vai utilizar na alimentação e ao preparar estes 
alimentos eles vão naturalmente sofrer uma forte influência cultural, segundo Lévi-Strauss 
(1968).  Assim no Nordeste os habitantes vieram de origens diferentes, como os portugueses e 
judeus da Europa, os negros da África e os indígenas que já se encontravam na terra. 

Lima (1999) explica que antes mesmo dos portugueses, holandeses ou negros chegarem 
no Nordeste ocorreu uma dinamização do ato de alimentar. Inicia-se com a fixação do homem na 
terra, onde os traços formadores de um novo sistema de vida foram identificados em 7000 a.C., 
no Neolítico, na Era da Revolução Agrícola, no continente africano. O inusitado 
desenvolvimento deste complexo cultural, advindo de um sistema de vida nômade, ou semi-
sedentário de produzir alimentos e recolher o pescado, estabeleceram elementos que justificaram 
as moradias fixas próximas às margens de rios e lagos.  
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Dessa forma plantas e animais disponíveis, como material inicial para a domesticação, 
foram pressupostos na acumulação de alimentos, salienta Lima (1999). O grupo que pretendesse 
crescer, para tanto, baseava- se na produção de alimentos. (Claudia lima) 

Segundo Flandrin (1998) da Pré-História e das primeiras civilizações à época 
contemporânea, identidades em formas alimentares foram levadas pelo mundo, os alimentos e as 
bebidas do Antigo Egito, os produtos e recursos alimentares dos Fenícios e Cartaginenses, os 
modelos do mundo clássico, os banquetes romanos, as refeições gregas, os bárbaros e cristãos na 
aurora da cultura alimentar européia, as cozinhas medievais, a alimentação oriental e africana, a 
cozinha árabe e suas normas islâmicas, os costumes alimentares judeus, entre outros tantos.  

As formas alimentares dos povos foram levadas para o mundo todo. A culinária brasileira 
é um exemplo disso, com as diferentes influências recebidas dos europeus, negros e índios. Para 
falar desse assunto dedico uma parte desse trabalho a seguir. 

 
A alimentação na cultura brasileira 
 
No Brasil os elementos trazidos nas bagagens, na memória, intrínsecos nas heranças 

culturais, vivo nos hábitos, fiéis nas tradições, aculturaram-se, reformularam-se, reelaboram-se 
numa cozinha, que em um primeiro momento mobiliza a base alimentar do índio, nativo 
brasileiro.  

Segundo Lima (1999), traços marcantes das culturas dos nossos antepassados indígenas, 
tais como gêneros alimentícios, práticas de cultivo e utensílios para fazer a comida, para guardá-
la, para pisar o milho ou o peixe, moquecar a carne, espremer as raízes, peneirar as farinhas, 
utilizando os alguidares, as urupemas, os tipitis, as cuias, as cabaças, os balaios, foram 
incorporados à cozinha colonial, e, freqüentemente encontrados nos dias de hoje nas casas do 
norte, do centro e do nordeste do Brasil.  

Das comidas preparadas pela mulher indígena brasileira, as principais eram as que faziam 
com a massa ou a farinha de mandioca, sendo adotada pelos colonos no lugar do pão de trigo, 
tornando-se a base do regime alimentar de todo colonizador, salienta Lima (1999). A mandioca 
como a mais brasileira de todas as plantas, tem uma ligação direta com o desenvolvimento 
histórico, social e econômico do Brasil.  

Assim como ensinou ao português o cultivo e o consumo da mandioca, o indígena fez o 
mesmo com o milho. Para Lima (1999) alimento tradicional dos povos americanos, o milho foi o 
único cereal encontrado no Brasil e levado para a Europa. A farinha de milho foi comida de 
escravos e de bandeirantes, não tão consumida quanto à farinha de mandioca, foi difundida por 
todo o Brasil, através do preparo do cuscuz, este, por sua vez, transformado na cozinha 
brasileira, da sua origem árabe à base de arroz, para a reelaboração com farinha de milho e coco.  

A tradição alimentar indígena, com as frutas e os frutos brasileiros, combinados com as 
especiarias, trazidas pelos portugueses, tais como: cravo, canela, gengibre, noz-moscada e erva-
doce e, mais, o modo tradicional do fazer bolos, doces e conservas, passados pela alquimia do 
preparo brasileiro, como parte de um processo intercultural, no qual, o milho, nativo do Brasil; o 
açúcar de cana, planta originária da Ásia e o coco, de procedência indiana, resultaram em 
complexas receitas, guardadas em segredo, como verdadeiras maçonarias, de acordo com Lima 
(1999). 

O português foi o principal europeu formador da nossa árvore genealógica. Ao fincar-se 
em definitivo no Brasil, Lima (1999) descreve que o português recriou o ambiente familiar, 
cercando-se dos recursos de curral, quintal e horta. Trouxe vacas, touros, ovelhas, cabras, 
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carneiros, porcos, galinhas, gansos, pombos e o mais disputado animal entre os indígenas, o 
cachorro. Trouxe também as festas tradicionais e as devoções aos santos católicos. Outros verdes 
vestiam a nova terra: figo, romã, laranja, limão, lima, cidra, melão e melancia. Pepino, coentro, 
alho, cebola, hortelã, manjericão, cenoura e bredos. Tornaram-se, habituais, também, o uso da 
manteiga, do ovo, do azeite e do vinho. As conexões geográficas realizadas pelos portugueses 
possibilitaram o desenvolvimento da diversificação na produção de alimentos no Brasil.  

Compondo a tríade formadora do nosso tronco cultural, sobre o qual a sociedade 
brasileira foi modelada, o negro africano, ainda em sua terra natal, sofreu influências de diversas 
culturas.  

O português antes de chegar ao Brasil já deixou sua marcas pelo continente africano, 
como é demonstrado abaixo. 

 
O processo de expansão ultramarina, faz com que o português chegue ao 

continente africano no século XV, exercendo junto com outros países vizinhos, um 
amalgamento de culturas. Essas influências acrescida da diversidade étnica africana, 
teve maior peso na formação do povo brasileiro, o patrimônio cultural do africano 
negro, trouxe peculiaridades comuns e valores diversos, contribuindo para que a 
transmissão da cultura africana  não fosse apenas por um, dois ou três elementos, mas, 
de inúmeras nações com culturas variadas e impregnadas pela influência européia e 
islâmica. (LIMA, C., 1999, p. 31) 

 
Os ciclos do açúcar, do ouro e do café, formaram o caminho das iguarias africanas pelo 

Brasil. As sociedades secretas e os ritos religiosos, com suas comidas sagradas,  resignificaram 
as oferendas dos orixás, em pratos do cotidiano da mesa do brasileiro. 

Segundo Câmara Cascudo (1983) a palmeira, de onde se extrai o azeite-de-dendê, o óleo 
de palma ou o azeite-de-cheiro, plantada pela orla ocidental e oriental africana, foi trazida para o 
Brasil nas primeiras décadas do século XVI, possibilitando o acesso a um dos elementos 
primordiais da culinária afro-brasileira.  

A cozinha africana firmou suas características e elaborou suas técnicas, depois do Brasil 
ter sido povoado, na segunda metade do século XVI. Foi o período em que as espécies nativas 
brasileiras foram transladadas ao continente africano, tais como, a mandioca, a macaxeira-aipim, 
o milho, o amendoim, o caju, entre outros.  

 
O vatapá representante oficial da cozinha afro-brasileira e, principalmente, da 

baiana, foi uma concepção nacional, na qual, o leite de coco, junta-se à farinha de milho 
ou a farinha de mandioca e ao azeite de dendê para compor com o peixe e os camarões 
um prato singular agregador das culturas indo-íbero-afro. Na África o leite de coco não 
possui o prestígio que usufrui no Brasil, ao que se sabe, vatapá não é palavra de nenhum 
idioma banto. É apenas em Angola, que alguns pratos se aproximam do vatapá, o 
muambo de galinha e o quitande de peixe. O vatapá foi desenvolvido nas cozinhas 
baianas, tomando o rumo das mesas brasileiras e continuando a evoluir e a complicar-se 
em sua química, pela adição e substituição dos seus componentes pelas diversas regiões 
brasileiras. (CAMARA CASCUDO, L., 1983, p. 234). 

 
No imenso território que é o Brasil, seja na zona rural ou na zona urbana, nossos 

ancestrais africanos, deixaram enraizadas as suas culturas, miscigenadas pela confluência de 
gostos, aromas e sabores, além do folclore, da arte, da música, da dança e de outras influências 
encontradas na cultura brasileira. A cozinha nossa nacional com a presença marcante da cultura 
indígena, negra e portuguesa desperta o deleite, no prazer da mistura.  
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Retratada a história da culinária brasileira parto para tratar da alimentação como espaço 
de socialidade a partir da pesquisa de campo. 

 
Alimentação como espaço de socialidade 
 
 A alimentação brasileira tem as misturas mais incríveis da culinária. As influências negra, 
indígena e européia promoveram o encontro dos diversos sabores. O índio contribuiu com a 
mandioca e o milho, o português com o uso do sal e do açúcar e o negro com o azeite de dendê. 
Além das diversas especiarias trazidas, como pimenta, erva-doce, cravo, gengibre, noz-moscada 
e canela. 
Por conta da “mistura” e do encontro de diversos sabores decidi fazer a pesquisa etnográfica que 
foi realizada no Mercado da Encruzilhada em Recife – P.E874., visto que nesse local encontra-se a 
manifestação popular da culinária e da cultura. Salientando que o mercado simboliza a reunião 
das pessoas, vale ressaltar o significado social que a alimentação representa. 

A vida das pessoas giram em torno das refeições:  
 

a preparação do alimento responde por boa parte do trabalho doméstico e seu consumo reúne os 
membros da família. Não obstante, aconselha a cautela que o viajante estrangeiro convidado a 
jantar com uma família local olhe e espere, pois muitas vezes é na prosaica questão da comida 
que as diferenças culturais aparecem com mais força. A dieta alimentar é regida antes de mais 
nada por fatores geográficos, mas até a comida chegar à mesa somam-se diversas outras 
influências: tabus religiosos, por exemplo, ou hábitos e tradições que determinam que tipos de 
alimento são consumidos em que momento do dia e em que ordem. Esses fatores contribuem 
para que a comida adquira um significado social, confirmando o sentido de identidade de um 
povo e distinguindo os que não fazem parte dele. Tamanha é segurança proporcionada pelos 
hábitos alimentares que muitos povos migrantes levam-nos consigo na bagagem: o povo mongol, 
que conquistou a Índia no século XVI, por exemplo, foi responsável pela introdução no país de 
kebabs, pilau e outros pratos persas tradicionais. (O mundo doméstico, p.129) 

 
Segundo a mesma obra, O mundo doméstico, as tradições culturais aparecem mais nitidamente 
no caso de festas religiosas, como na refeição ritual consumida pelos judeus na véspera da 
Páscoa ou o festim dos muçulmanos no final dos trinta dias de jejum do Ramadã. Mas esse 
espírito de comunidade pode estar presente até nas refeições cotidianas – como na prática de dar 
graças em família antes de começar a comer, ou no uso de receitas particularmente apreciadas, 
que passam de uma geração para outra.  

 
A alimentação nada mais significa que unir as pessoas, socializar o envolvimento das 

tradições.  Sendo assim me dediquei a relatar o nome dos restaurantes, do cardápio de suas 
comidas e a fazer algumas entrevistas com pessoas no Mercado da Encruzilhada. 
A mistura das culturas é observada logo no início devido aos nomes dos restaurantes como: 
Minha Deusa – Bar e Cachaçaria875, Tempero Nordestino876, O Bragantino877 e Confraria 
Lelo’s878. 
                                            

874 A mistura de diversos sabores e tradições culinárias promovem concursos grastronômicos. Foto 2  
875 Minha Deusa – Bar e Cachaçaria – restaurante de comida tipicamente regional nordestina. Foto 3  
876 Tempero Nordestino – restaurante de comida tipicamente regional nordestina. Foto 4 
877 O Bragantino – restaurante de comida tipicamente portuguesa, com alguns pratos regionais. Foto 5  
878 Confraria Lelo’s – restaurante de comida portuguesa, com alguns pratos regionais. Foto 6 
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O cardápio dos restaurantes eram os seguintes: 
Minha Deusa – Bar e Cachaçaria: 
Chambaril, maminha na chapa, carneiro mamão, costeleta de porco, galinha da terra, 

arrumadinho (charque e carne de sol), cabrito, costeleta de porco, peixe frito, rabada. 
Tempero Nordestino: 
Jabá, patinho, cabidela, chambaril, rabada com pirão, sarapatel, caldinhos, carne de sol, 

bisteca de porco. 
O Bragantino: 
Bolinho de bacalhau, arroz de polvo, galinha cabidela, bife ao molho, arroz de bacalhau, 

guisado de boi, bife acebolado, galinha guisada. E no sábado tem cardápio especial: feijoada, 
arroz ao polvo e salada de bacalhau. 

Confraria Lelo’s: 
Feijoada, bode, rabada com pirão, sarapatel, salada de bacalhau, pernil suíno, bolinho de 

bacalhau e arrumadinho (carne de sol e charque). 
Isso indica que a comida é uma das expressões culturais mais significativas. A comida 

mexe com a pessoa, fascina seus gostos e desejos. Na cultura alimentar brasileira, a alimentação 
é mais voltada para o prazer de comer do que para o valor nutritivo do alimento. Comemos por 
prazer e não pelo que aquele alimento representa nutricionalmente. Não se dá ênfase ao valor 
nutricional do alimento, mas ao gosto e prazer da alimentação. A comida brasileira, a comida do 
povo, se concentra em massas, gorduras, açúcares e carnes.  
Roberto DaMatta em seu livro O que faz o brasil, Brasil? mostra nossa expressão cultural na 
alimentação. 

 
 Para nós brasileiros, nem tudo que alimenta é sempre bom ou socialmente aceitável. Do mesmo 
modo, nem tudo que é alimento é comida. Alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para 
manter uma pessoa viva; comida é tudo que se come com prazer, de acordo com as regras mais 
sagradas de comunhão e comensalidade. Em outras palavras, o alimento é como uma grande 
moldura; mas a comida é o quadro, aquilo que foi valorizado e escolhido dentre os alimentos; 
aquilo que deve ser visto e saboreado com os olhos e depois com a boca, o nariz, a boa 
companhia e, finalmente, a barriga (...) O alimento é algo universal e geral. Algo que diz respeito 
a todos os seres humanos: amigos ou inimigos, gente de perto ou de longe, da rua ou da casa (...) 
Por outro lado, comida se refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer 
uma identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa (...) Temos então o 
alimento e temos comida. Comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um 
modo, um estilo e um jeito de alimentar-se (...) A comida vale tanto para indicar uma operação 
universal “ato de alimentar-se”; quanto para definir e marcar identidades pessoais e grupais, 
estilos regionais e nacionais de ser, fazer, estar e viver (DaMatta, 1984, 53-54). 

 
Nota-se a importância do estar-junto na cultura brasileira que Da Matta ressaltou. No Mercado 
há uma faixa com os seguintes dizeres: “A praça de alimentação é a sala de visita do Mercado 
da Encruzilhada”. “Homenagem a todos que fizeram possível este sonho”879. Segundo 
Bachelard essa é a tradução de que esse espaço é um cantinho nosso. Pode-se dizer que é uma 
extensão da casa, o local de reunião dos amigos e da família. “Nenhum espaço é somente 
geométrico. O espaço percebido pela imaginação é um espaço vivido em todas as parcialidades 
da sua imaginação” (BACHELARD, G., 2000) 

                                            
879 Foto 7 em anexo. 
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Em entrevista realizada com famílias e amigos nos dias 06 e 13 de setembro de 2008 pude 
perceber o carinho e afeição que tinham pelo mercado, como nessas falas: “O que mais gosto 
aqui é de reunir a família no domingo”, “Meu maior prazer é tomar cerveja com meus amigos”. 
“Como aqui, porque é mais barato”. 

Partindo do questionamento proposto inicialmente: A falta de tempo tem provocado 
desequilíbrio das necessidades culturais em relação ao ato de alimentar e do envolvimento das 
pessoas?, trouxe relevância a outro questionamento: O envolvimento do estar-junto só acontece 
em casa? 
Flandrin (1998) em A História da Alimentação salienta que o envolvimento do “fazer” a comida, 
o estar-junto à cozinha, à mesa saíram de cena para dar lugar aos fast-foods, restaurantes self-
services. Maffesoli (2005) tem outra posição em relação a isso. O autor salienta que a mesa 
permite a comunicação, pois a “função do banquete, tudo isso culmina e esgota-se na arte da 
conjugação” 

Segundo Barthes (apud Maffesoli, 2005) os elementos do parecer familiar, os ritos de 
hospitalidade, todos os pequenos fatos da vida cotidiana, as rodas de aperetivos, os jantares 
festivos, as diferentes práticas dos grupos sociais, etc, todas essas coisas são “a unidade 
funcional de uma estrutura de comunicação”. 
A entrevista de uma família no Mercado ressalta as palavras de Barthes. A mãe junto aos filhos e 
ao marido disse o seguinte: “Adoro o Mercado da Encruzilhada, pois reúno minha família para 
tomar café tipicamente nordestino”. 

Isso mostra o que o estar-junto à mesa é um ritual que gratifica o corpo e permita a troca. 
Segundo Maffesoli (2005, p.94), o encontro à mesa é um “ato social fundamental na medida em 
que proporciona aos participantes uma experiência impressionante das relações sociais, fixando 
solidamente a coesão, fazendo momentaneamente desaparecer os constrangimentos, limites e 
desníveis” 

Essas análises contribuíram para a conclusão de apesar das mudanças dos hábitos 
alimentares, a família brasileira não deixou de reunir, não deixou de lado o estar-junto, a 
comemoração, a mesa farta, a união de todos. Tanto no sábado quanto no domingo, amigos e 
famílias se reúnem para uma boa conversa, para matar a saudade, para expandir um pouquinho o 
seu cantinho familiar, pois, o mercado dá a sensação de ser a segunda casa das pessoas que ali se 
encontram. 
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Foto 1 – Mercado da Encruzilhada 
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Foto 2 – 2º Circuito de Comedoria de Mercado. Março/ 2008 
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Foto 3 – Restaurante: Minha Deusa – Bar e Cachaçaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4 – Restaurante: Tempero Nordestino 
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Foto 5 – Restaurante: O Bragantino 

 
 
 
 

 
Foto 6 – Restaurante: Confraria Lelo’s 

 



 1287 

 
Foto 7 – O estar-junto no Mercado 

 
 
 

O ser psicóloga e antropóloga : uma breve etnografia comentada sobre 
crianças em atendimeno psicoterápico 
Cristiany Morais de Queiroz880 

 
O mundo interior da criança pode ser comparado, de forma analógica, com uma casa com muitas 
portas, atrás de cada uma das quais se esconde um universo secreto possível de ser desvendado 
por quem nele ouse entrar. Entrar não significa espionar: entrar significa mergulhar em um 
universo que espelha a alma profunda deste tão grande pequenino ser. (Friedmann: 2005, p.12). 
 
 
              O presente artigo objetiva realizar algumas reflexões acerca da Antropologia da 
Criança, longe de ser um estudo exaustivo, mas introdutório e, a meu ver, essencial em termos 
reflexivos, para os profissionais que se dedicam ao atendimento de crianças em seus 
consultórios. O conceito de infância será abordado a partir de uma perspectiva ocidental com 
observações realizadas num consultório de psicologia, durante os atendimentos infantis, fazendo 
um rápido paralelo com os autores que se dedicaram a esse tema na antropologia, como: 
Margaret Mead, Florestan Fernandes, Clarice Cohn, dentre outros estudiosos. Questionamentos 
dos tipos: o que é a criança?, O que é ser criança?, Como vivem e pensam as crianças?, O que 
significa a infância?, Quando ela acaba? Perguntas feitas por antropólogos que se dedicam a essa 
área e um tanto complexas de serem respondidas se ampliarmos a nossa visão 
desenvolvimentista, cronológica e evolucionista da psicologia do desenvolvimento, onde a 

                                            
880 Psicóloga clínica, mestre em antropologia pela UFPE, doutoranda em antropologia e professora substituta 
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maioria das teorias impõe formas de ser e pensar sobre determinadas fases do crescimento. 
Portanto, este trabalho tentará romper com a objetividade, fazendo uma leitura do curso da vida 
para além do conceito ou das atribuições ocidentais, visto que o ser criança parte de uma 
construção social e simbólica da realidade, este ser não mais sendo percebido como um 
receptáculo das funções sociais, mas fazedor de cultura. 
 
              Na tentativa de fornecer uma maior visibilidade a respeito do tema a que me proponho, 
dividirei este trabalho em três momentos: 1º- Farei um breve comentário a respeito da descoberta 
da infância, tendo como subsídio teórico a obra clássica de Philippe Áries: História Social da 
Criança e da Família (1981), visto que até o século XVII as crianças eram tratadas como 
“pequenos adultos”. Inclusive suas vestes, como provam os quadros artísticos da época, não se 
diferenciavam das dos adultos, além do que as classes escolares incluíam alunos com idades de 
dez a vinte anos, indiscriminadamente. 
 
              Posteriormente, mostrarei quão é impreciso o conceito de infância na antropologia, pois 
a maioria dos estudos sobre psicologia do desenvolvimento limita-se a teóricos que realizaram 
suas pesquisas com crianças da cultura ocidental e na maioria das vezes em ambientes 
privilegiados, numa classe social burguesa. Os antropólogos, por sua vez, num ideal de 
relativização e respeito pelas diferenças, pelo exótico, possibilitaram pensarmos a criança a partir 
do seu próprio contexto, fornecendo um modelo analítico que nos permite compreendê-las por si 
mesmas. Alguns antropólogos se destacaram nesta empreitada, tais como: Margaret Mead, Ruth 
Benedict, dentre outros. Na contemporaneidade o trabalho de Clarice Cohn entre as crianças 
Xikrin (índios do Pará) não poderia deixar de ser mencionado como uma leitura de referência.  
 
              Finalmente, na terceira parte deste trabalho abordarei a minha própria experiência com 
crianças de idades que variam de três a onze anos. É importante ressaltar que não farei um estudo 
de caso, apenas me utilizo da vivência como psicoterapeuta infantil, sendo inspirada pelo método 
etnográfico, além de uma grande satisfação em compartilhar, dia-a-dia no meu consultório, sobre 
o universo infantil, dialogando e pensando com a antropologia da criança. Desde a conversa com 
os pais pelo telefone, a marcação do horário das primeiras consultas, o valor das sessões, o 
primeiro encontro com a criança, o momento do enquadramento, o atendimento em si e até, 
finalmente, o processo de alta. Todas estas fases me fazem, cada vez mais, considerar a criança 
como uma verdadeira interlocutora. Como bem refere Nasio (2003), é preciso saber que a 
criança, por menor que seja, perceberá plenamente nossa intenção de lhe falarmos com a firme 
convicção de que ela compreende o que lhe dizemos. Um recém-nascido, por exemplo, não 
perceberá a significação de nossas frases, mas captará intuitivamente o essencial de nossa 
mensagem. 
 
1 – A Criança do Passado 
Para iniciar neste tópico, apresento um pequeno exemplo que servirá de reflexão, mencionado 
por Ariès (1975: p.23). Vejamos: 
 

Um homem do século XVI ou XVII ficaria espantado 
com as exigências de identidade civil a que nós nos 
submetemos com naturalidade. Assim que nossas 
crianças começam a falar, ensinamo-lhes seu nome, o 
nome de seus pais e sua idade. Ficamos muito 
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orgulhosos quando Paulinho, ao ser perguntado sobre 
sua idade, responde corretamente que tem dois anos e 
meio. De fato, sentimos que é importante que Paulinho 
não erre: que seria dele se esquecesse sua idade? Na 
savana africana a idade é ainda uma noção bastante 
obscura, algo não tão importante a ponto de não ser 
esquecido. Mas em nossas civilizações técnicas, como 
poderíamos esquecer a data exata de nosso nascimento, 
se a cada requerimento, a cada formulário a ser 
preenchido, e Deus sabe quantos há e quantos haverá 
no futuro, é sempre preciso recordá-la. Paulinho dará 
sua idade na escola e logo se tornará Paulo N da turma 
x. 
 

              Esse rápido exemplo torna-se relevante na medida em que nos faz pensarmos e 
compararmos sobre o modo de como tratamos nossas crianças desde um período medieval até os 
dias atuais. Ora, a maneira de a abordarmos dependerá, imprescindivelmente, do contexto sócio-
histórico ao qual estamos inseridos. Atualmente, não só os nomes e a idade fazem a diferença, 
mas o nome da escola que estuda e o que quer ser quando crescer. Eu vou um pouco mais além e 
ressalto as perguntas do tipo: você tem MSN, Orkut, qual o seu E-mail (claro que para crianças 
mais crescidinhas e de uma classe social mais privilegiada) e etc. Nesta perspectiva, percebemos 
que a infância é construída e descoberta ao longo da história do Ocidente; os dados que 
possuímos na atualidade: a atitude diante da vida, a atitude diante da morte, os contraceptivos... 
Fornecem-nos fontes históricas que nos ajudam a voltarmos o nosso olhar para o passado e 
podermos realizar reflexões a respeito da humanidade infantil.  
 
              Na Idade Média, a criança era muito mal vista, e pior ainda o adolescente. A duração da 
infância era limitada ao seu período mais frágil e dependente, enquanto ela não adquiria as 
habilidades básicas para se bastar. Porém, mal conseguia algum desembaraço físico, era logo 
misturada a adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se 
transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude.  
 
              Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 
representá-la. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo. O certo é 
que as crianças pareciam ter para os adultos um significado bem diferente do que hoje lhe 
damos. Alguns ditados castelhanos antigos, que hoje beiram à crueldade, refletiam simplesmente 
o estado de coisas a que estamos nos referindo, como acontece com “Uma criança que nasce faz 
esquecer três que morrem”.  
 
              Quando um bebê sobrevivia às inúmeras dificuldades que sua saúde tinha de enfrentar, 
quando se transformava em um menino ou uma menina de alguns poucos anos, a tendência era 
considerá-lo como um adulto em miniatura. Com raras exceções dos filhos de famílias muito 
abastadas, o habitual era que desde muito jovens as crianças começassem a participar de 



 1290 

atividades produtivas – algumas delas exigiam grande esforço físico – sob o comando e modelos 
dos adultos881. 
 
              No século XIII, a partir das pinturas artísticas, as crianças eram representadas através de 
imagens de adultos em escala pequena: com roupas adultas, traços adultos, atitudes e atividades 
adultas. É como se a imagem da infância não tivesse interesse ou não fosse real. Como, por 
exemplo, a Cena do Evangelho, em que Jesus pede que se deixe vir a Ele as criancinhas: o 
miniaturista agrupou em torno de Jesus oito verdadeiros homens, sem nenhuma das 
características da infância – eles foram simplesmente reproduzidos numa escala menor, apenas 
seu tamanho os distinguia dos adultos. São Nicolau (o pintor), por exemplo, não hesitava em dar 
à nudez das crianças, nos raríssimos casos em que era exposta, a musculatura do adulto – 
músculos peitorais e abdominais de um homem. Sendo assim, percebe-se claramente que no 
mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não existiam crianças caracterizadas 
por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido. Os homens dessa época não se 
detinham diante da imagem da infância, pois esta não lhes despertava nenhum interesse. Em 
outras palavras, a infância era um período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança 
também era logo perdida.  
 
              A partir do século XIV e até o XIX, novas imagens da criança foram surgindo que 
passaram a ser expressas através das idades da vida. Primeiro, a idade dos brinquedos: as 
crianças brincam com um cavalo de pau, uma boneca, um pequeno moinho ou pássaros 
amarrados. Depois, a idade da escola: os meninos aprendem a ler ou seguram um livro e um 
estojo; as meninas aprendem a fiar. Em seguida, as idades do amor ou dos esportes da corte e da 
cavalaria: festas, passeios de rapazes e moças, corte de amor, as bodas ou a caçada do mês de 
maio dos calendários. Em seguida, as idades da guerra e da cavalaria: um homem armado. 
Finalmente, as idades sedentárias, dos homens da lei, da ciência ou do estudo: o velho sábio 
barbudo vestido segundo a moda antiga, diante de sua escrivaninha, perto da lareira. As idades 
da vida não correspondiam apenas a etapas biológicas, mas a funções e trabalhos sociais. 
 
              Esses atributos da arte do século XIV seriam encontrados, quase idênticos, em gravuras 
de natureza mais popular, mais familiar, que subsistiram do século XVI até o início do XIX, com 
pouquíssimas mudanças. Essas ilustrações eram chamadas Degraus das idades, visto que 
retratavam pessoas que representavam as idades sobrepostas do nascimento até a morte, muitas 
vezes de pé, sobre degraus que subiam à esquerda e desciam à direita. 
 

                                            
881 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.o69 de 13 de julho de 1990) tem como nono 

princípio: “Nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso dos responsáveis ou do governo, nem por crueldade e 
exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que 
prejudiquem sua saúde, educação e desenvolvimento”. Basta lançarmos um rápido olhar para as ruas e avenidas dos 
grandes Centros Urbanos e ficaremos impressionados com a quantidade de crianças e adolescentes vivendo nas 
calçadas e comercializando vários tipos de produtos nos semáforos, além das piruetas, graças e danças que realizam 
diante de nossos carros, com o intuito de chamar a nossa atenção, em troca de qualquer trocado, que muitas vezes é 
levado pra casa para ajudar no sustento dos irmãos menores ou doentes: eis a nossa realidade brasileira em pleno 
século XXI. Na entrada do Terceiro Milênio, há no mundo 125 milhões de crianças que não vão à escola e 150 
milhões que a deixam sem ter chegado a aprender a ler, e quando isso acontece, as meninas são mais prejudicadas 
do que os meninos; as previsões para 2015 são ainda piores para um bom número de países da África (Coll/2004). 
Até que ponto progredimos no cuidado com as nossas crianças?   
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              A repetição dessas imagens, pregadas nas paredes ao lado dos calendários, entre os 
objetos familiares, alimentava a idéia de uma vida organizada em etapas bem delimitadas, 
correspondendo a modos de atividade, a tipos físicos, a funções, e a modos de vestir. A 
periodização da vida tinha a mesma fixidez que o ciclo da natureza ou a organização da 
sociedade. Apesar da evocação reiterada do envelhecimento e da morte, as idades da vida 
permaneceram croquis pitorescos e bem comportados, silhuetas de caráter um tanto humorístico.  
 
              Ainda no início do século XIX, as condições de vida da infância no ocidente são 
calamitantes. Como, por exemplo, os relatos sobre suas condições de trabalho e a descrição de 
execuções de crianças de sete anos no patíbulo por cometerem delitos tão insignificantes como 
roubar um par de sapatos ou uma peça de roupa.  
 
              Somente no final do século XIX é que começaram a se difundir movimentos, em favor 
da regulação do trabalho infantil, primeiramente, e, depois, da sua proibição. A partir de então, 
começou a ser produzida uma nova mentalidade em relação à infância, aos seus direitos e 
necessidades. As pessoas começaram a se sentir mais protagonistas de sua própria existência e a 
dar importância para a educação das crianças. 
 
              Em termos metodológicos, passou-se a se valorizar mais as observações e 
sistematizações da conduta infantil, e até mesmo com a utilização de alguns pequenos 
experimentos, além do papel crucial da institucionalização e da psicologia evolutiva. Alguns 
nomes se destacaram fortemente após as observações de Freud a respeito da sexualidade infantil, 
tais como: Melanie Klein, Winicott, Ana Freud, Erick Ericksom, dentre outros; além dos que se 
propuseram à pesquisa cognitiva, como: Binet, Piaget, Vygotsky, Wallon e etc. Tais perspectivas 
teóricas apresentam suas diferenças com o estudo da antropologia da criança, visto que os 
primeiros estão contextualizados numa dimensão evolucionista, etapista e puramente ocidental e 
os pesquisadores da área antropológica trouxeram uma maneira mais ampla de pensar sobre a 
criança. 
 
2 – Por Uma Antropologia da Criança e não da Infância 
A princípio, é importante nos voltarmos para o conceito de infância. Etimologicamente, infantia 
é a dificuldade ou incapacidade de falar; criança (indivíduo na infância, criação) é o que é novo, 
novidade. A infância é o símbolo natural, de espontaneidade (Friedmann/2005). 
 

Esse conceito torna-se importante na medida em que começamos a considerar os vários 
contextos e situações das crianças reais com as quais convivemos: a criança ou jovem 
globalizados, bem alimentados, dos grandes centros urbanos, moradores de condomínios 
fechados; a criança ou jovem inseridos em famílias tradicionais nucleares (com mãe, pai, 
irmãos); a criança ou o jovem provindo de mãe solteira, pais separados, onde só a mãe ou só o 
pai são responsáveis, crianças adotadas; a criança ou o jovem que trabalha; a criança ou o jovem 
que vive na rua; a criança ou o jovem das zonas rurais e etc. Mas para esse item, me debruçarei, 
especificamente, a uma reflexão sobre a criança que apresenta uma outra origem étnica: pode ser 
oriental, judia, melanésia e até mesmo a de comunidades indígenas. 
 
              Sendo assim, percebe-se porque me utilizo do termo antropologia da criança e não da 
infância, pois pensar a infância é um modo particular, e não universal (Cohn/2005). Como já 
vimos anteriormente, o estudo histórico de Philippe Ariès sobre a criança, mostra que a idéia de 
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infância é uma construção social e histórica do ocidente, bem diferente das contribuições das 
teorias sobre o desenvolvimento infantil, transitando desde os estudos cognitivos, emocionais, de 
personalidade e físico-motor. Além do mais, toda a minha maneira de abordar este ser terá uma 
perspectiva que tira a criança desse lugar de “sem fala” (in-fans) para o lugar de sujeito e 
construtora de símbolos, com um papel social ativo na nossa sociedade. 
 
              Com relação aos estudos pioneiros na antropologia, temos as décadas de 1920 e 30 
como referência inicial. As primeiras pesquisas foram realizadas por antropólogos norte-
americanos vinculados à Escola de Cultura e Personalidade, especialmente os da psicóloga e 
antropóloga Margaret Mead (1901-1678). Esses antropólogos tentavam entender o que significa 
ser criança e adolescente em outras realidades socioculturais, tomando frequentemente a 
sociedade ocidental e mais especificamente a norte-americana da época, como um contraponto. 
Por cultura, compreende-se como tudo aquilo que é transmitido entre as gerações e aprendido 
pelos membros da sociedade, esses antropólogos se vêem com a questão de delimitar o que é 
propriamente cultural, e, portanto particular, e o que é natural, e, portanto universal, no 
comportamento humano – um antigo debate entre o que é inato e adquirido. 
 
              A partir de suas observações sobre as condições e a experiência da adolescência em 
Samoa, numa aldeia de 600 pessoas (na Ilha Tau) com mulheres jovens, entre nove e 20 anos, 
Mead concluiu que a passagem da infância à adolescência era uma transição suave e não estava 
marcada pelas angústias, ansiedade e confusão observada nos Estados Unidos. 
 
              Em Bali, em companhia de seu marido, o antropólogo britânico Gregory Bateson, Mead 
elabora um método fotográfico de análise do cotidiano das crianças e de suas interações. 
Enquanto ela tomava nota no seu diário de campo, Bateson tirava fotos, que abrangiam desde as 
brincadeiras das crianças até os modos como eram carregadas por suas mães e as interações com 
a pesquisadora, num ambiente exótico. Esse trabalho foi publicado em 1942, como um livro de 
fotografias chamado A Personalidade Balinesa: uma análise fotográfica. Suas conclusões 
principais retratavam sobre o modo de aprendizado dos balineses, que o casal de antropólogos 
definiu de acordo com as seguintes categorias: visual (pela observação) e cinestésico (porque os 
movimentos de danças, por exemplo, eram aprendidos com o professor-tutor movimentando o 
corpo de seu aprendiz), concluindo ser esse um tipo de aprendizado que ensinaria a passividade e 
uma consciência particular do corpo. 
 
              Outra pesquisa de grande peso nessa área de estudos culturalistas, foi publicada no livro, 
também de Margaret Mead, Sexo e Temperamento (1935). Ela discutiu os papéis de gênero em 
três sociedades (os Arapesh das montanhas, os Mundugumor habitantes do rio e os Tchambuli e 
demonstrou que todos eles divergiam em pontos importantes daqueles encontrados nos Estados 
Unidos). 
 
              Nos Arapech, por exemplo, a tarefa de procriação de um pai não termina com a 
fecundação. Nessa comunidade não é imaginável o fato de que depois de estabelecida à 
paternidade fisiológica, o pai possa ir embora e voltar nove meses depois de encontrar sua esposa 
seguramente desembaraçada em relação aos cuidados da criança. A tarefa do pai é idêntica à da 
mãe; a criança é o produto do sêmen paterno e do sangue materno, combinados em quantidades 
iguais no início, para formar o novo ser humano. O pai, então, compartilha de maneira ativa os 
cuidados com o recém-nascido. Traz-lhe um feixe de folhas macias e aveludadas, com que ela 
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forra o pequeno saco de rede na qual a criança passará pendurada a maior parte do tempo em que 
estiver acordada, numa posição pré-natal, arqueada. O pai deita-se pacatamente ao lado do filho 
recém-nascido, e de vez em quando dá pequenos conselhos à mãe. Ambos jejuam juntos no 
primeiro dia. Não podem fumar, nem beber água. De tempos em tempos, realizam pequenos ritos 
mágicos que irão assegurar o bem-estar da criança e sua capacidade de cuidarem-na. As esposas 
do irmão do pai são as enfermeiras oficiais. Trazem os materiais necessários para a magia. No 
caso é uma vara comprida e descascada. O convoca algumas das crianças que estão rondando a 
cabana, ansiosas por dar uma espiada no novo bebê. Ele esfrega a vara contra as costas do nenê, 
recitando um encantamento: 
 

Eu te dou vértebras, 
uma de um porco, 
uma de uma cobra,  
uma de um ser humano,  
uma de uma cobra de árvores, 
uma de um píton, 
uma de uma víbora,  
uma de uma criança. (Mead: 2006, p.58). 
 

              Todos esses cuidados e aparatos psicológicos definirão, de maneira bastante 
significativa, a personalidade, o jeito de ser de uma criança Arapech, o seu ethos. O modo como 
as crianças são embaladas e a presença permanente da figura paterna em suas vidas. Tanto o 
trabalho de Margaret Mead como o de outros antropólogos culturalistas, foi inspirado pela 
psicanálise. A ênfase na formação da personalidade expressa bem uma das preocupações dessa 
escola: a relação do indivíduo com a sociedade em termos de sua formação como um tipo 
específico de personalidade, como cada grupo cultural detentor de um “caráter nacional”. 
 
              São estudos como esses que nos viabilizam um debate construtivo de inegável riqueza 
em termos de trabalhos e pesquisas relacionados à criança, além de nos permitir ampliarmos os 
conceitos de sexualidade, cognição, função paterna, função materna e etc. 
 
              Há um segundo momento nessa área da antropologia da criança, que foi liderado pelas 
pesquisas dos antropólogos britânicos, marcados pelas preocupações da escola estrutural-
funcionalista fundada por Radcliffe-Brown. Essa vertente de análise se contrapõe ao 
psicologismo utilizado pelos culturalistas, eles estavam interessados nas práticas e no processo 
de socialização dos indivíduos: delimitação dos papéis e relações sociais envolvidas nesse 
processo que embasam e realizam essas práticas. A criança dos estudos estrutural-funcionalista 
se vê relegada a protagonizar um papel que não define, pois suas ações e representações 
simbólicas não precisam ser estudadas, portanto, para que se defina seu lugar no sistema: são 
dadas pelo próprio sistema. Os adultos ou membros mais velhos de um grupo funcionam como 
“agentes de socialização”. Nesta perspectiva, a criança é encarada como um receptáculo de 
papéis funcionais que desempenham, ao longo do processo de socialização, nos momentos 
apropriados. 
 

                                        Eis um exemplo que ilustra bem essa dinâmica: a pesquisa de Barbara Ward tinha por 
intuito inicial o estudo do sistema socioeconômico em Hong Kong, mas observando quando e 
porque as crianças choram, e qual a relação dos mais velhos, ela mostra como a agressividade e a 
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falta de controle é desencorajada por essa sociedade, e como o choro não é, lá, e relativamente, 
uma estratégia bem-sucedida de chamar atenção e buscar cuidados.  Vejamos o que Clarice Cohn 
(2005: p. 17) fala a esse respeito: 

 
Sua explicação, porém, não é dada pela formação da 
personalidade ideal em Hong Kong, mas pela inserção 
da criança e do adolescente no sistema estrutural e pelo 
valor da agressividade na definição de papéis sociais. O 
que ela nos diz é que o esvaziamento do choro como 
um recurso de garantia de cuidados pelas crianças não 
significa falta de cuidados em geral, e deve ser 
entendido em seu contexto social. E esse contexto é o 
de uma inserção gradativa na sociedade (pouco 
problemática porque sem grandes rupturas e sem 
exigências de que se faça mais do que se é capaz), de 
uma consciência do papel exercido e de uma 
valorização do autocontrole em detrimento da 
agressividade nos papéis de liderança. 
 

              Percebe-se que ambas as correntes antropológicas que se dedicaram ao estudo da 
criança (culturalista e estrutural-funcionalista) apesar de considerarem a formação da 
personalidade inserida num contexto socioantropológico e fornecer um rico debate a respeito da 
metodologia etnográfica no campo de pesquisa, elas consideram a criança como um ser passivo 
na sociedade, diante do mundo dos adultos, como se fosse o lugar dos “imaturos” no mundo dos 
adultos; cabendo às crianças absorver as normas sociais para se adaptar à sociedade, através de 
uma visão adultocêntrica. 
 
              Só a partir da década de 1960, é que os antropólogos começaram a rever os seus 
conceitos. A criança passou a ser estudada de maneira inovadora, ou seja, houve uma virada 
nesse campo de estudos. A construção dos símbolos passou a ter uma grande força para se 
compreender o “ser criança”, pois não são os valores ou as crenças que são os dados culturais, 
mas aquilo que os conforma, um sistema simbólico acionado pelos atores sociais a cada 
momento para dar sentido a suas experiências. 
 
              Segundo Friedmann (2005), o símbolo é uma das possibilidades de significação oculta 
de uma expressão, da representação de uma idéia, de um conceito, de um ser, de uma emoção ou 
de um objeto. Esta representação pode adquirir formas concretas ou abstratas. Dentro das formas 
concretas, por exemplo, uma pintura, uma obra de arte, um texto, uma poesia. Dentre as formas 
abstratas, o símbolo pode ser representado através de um movimento, uma expressão corporal ou 
gestual, uma brincadeira, um sonho, um relato de imaginação ativa. 
 
              Sendo assim, em lugar da criança ser percebida como um ser incompleto e treinado para 
a vida adulta, encenando papéis sociais, ela passa a ter um papel ativo na definição de sua 
própria condição. 
 
              Para ilustrar essa concepção do ser infantil, cito a pesquisa realizada por Conh (1993) 
entre os índios Xikrin do Pará, para quem o corpo de um novo ser humano vai sendo criado 
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durante a gestação, gradativamente, por meio das relações sexuais; não há, portanto, um 
momento único de concepção, seguido da formação do corpo, mas uma formação contínua. 
Como mais de um homem pode contribuir para essa formação, o bebê pode ter mais de um pai, 
que será reconhecido e reconhecerá sua paternidade, participando de um ritual público quando 
do nascimento do bebê. A formação do corpo durante a gestação cria um laço corpóreo entre o 
bebê e seus genitores que não se encerra com o nascimento; pelo contrário, durará a vida toda. 
Quando o bebê tem ainda o corpo em formação, “mole”, como eles dizem, os genitores devem 
respeitar cuidados com o seu próprio corpo que, se infringidos, causariam mal ao corpo do bebê; 
essa é uma fase crucial, mas a ligação fundada na gestação perdura, e se revelará com toda força 
em situações de crise, como doenças. 
 
              Cada sociedade tem um ideal de infância diferente que dependerá, por exemplo, da 
medida em que uma sociedade é mais voltada para a coletividade ou para a individualidade; é 
por isso que não se deve falar em infância como um conceito universal e único, mas em 
infâncias. O tipo de infância que estudamos nas universidades, no curso de graduação de 
psicologia fala de uma infância única, o que permite fechar e estabilizar, incrustar o debate a 
respeito da criança em outras realidades, tornando-o quase que hegemônico, sendo contrário ao 
debate saudável, justo por ser dinâmico, das multi realidades culturais. 
 
              Portanto, mesmo uma antropologia da criança que seja feita em uma realidade 
sociocultural muito próxima à do antropólogo ou psicólogo (tendo por campo de pesquisa o seu 
próprio consultório) não pode prescindir de uma reflexão sobre o que é ser criança nesse 
contexto, e de que infância está se falando. Ou seja, como estamos enxergando as crianças em 
nossos consultórios? 
 
3 – Etnografando os (com) Meus Pacientes 
 
              Eis que psicólogo e antropólogo têm papéis bem semelhantes, comecemos, por 
exemplo, pelo método etnográfico da antropologia, que quer dizer colher dados através da 
escrita, uma escrita que só tem sentido a partir de um olhar acurado da realidade e uma boa 
escuta. Nesse sentido o campo etnográfico do antropólogo passa a ser imbricado com o seting 
terapêutico do psicólogo. São duas realidades que têm se complementado na minha vivência 
diária, por isso resolvi escrever esse artigo. Busco, antes de tudo, mostrar que as experiências 
que tenho vivenciado em meu consultório só reforçam, cada vez mais, a idéia de crianças 
“fazedoras de cultura”, com um importante papel e significado dentro de sua família, escola, 
vizinhança, igreja e etc. 
 
              Parafraseando com Rubem Alves em seu livro Pinóquio às Avessas (2005). Neste 
pequeno livro, mas tão grande e complexo em termos reflexivos, o autor conta a história de um 
menino chamado Felipe: criança cheia de idéias e olhar atento diante da realidade, que devaneia 
de como será sua experiência na escola. Aos poucos, Felipe começa a perceber que ao entrarmos 
na escola somos mais inteligentes do que quando saímos, pois a sua metodologia, muitas vezes 
aprisiona a capacidade da criança pensar sobre o mundo, impedindo-a de se fazer descobridora e 
responsável pelas suas escolhas. Eis algumas curiosidades relatadas pelo protagonista desta 
história e, muitas vezes, pelas crianças em psicoterapia: 
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O mundo é divertido. Há tanta coisa para ver, tanta 
coisa para aprender! Felipe era muito curioso. 
Curiosidade é uma coceira que dá dentro da cabeça, no 
lugar onde moram os pensamentos. A curiosidade 
aparece quando os olhos começam a fazer perguntas. 
Os olhos das crianças são sempre curiosos. Elas querem 
ver o que está escondido, querem saber o que está por 
detrás das coisas. Por que as coisas são como são? 
Como são feitas? Como funcionam? Para que servem? 
O jeito era perguntar aos adultos. Eles deveriam saber. 
Quem inventou as palavras? Por que é que canteiro se 
chama canteiro? Deveria era se chamar ‘planteiro’! Por 
que é que as pombinhas, ao andarem, mexem com o 
pescoço para frente e para trás? Cavalo poderia se 
chamar gato e gato se chamar cavalo?... Papai, o que é 
que o mar faz quando a gente vai dormir? A lua começa 
gorda, redonda e vai diminuindo até desaparecer. Para 
onde vai a lua quando ela desaparece? Por que é que a 
água fervendo amolece a cenoura e endurece o ovo? 
Quem inventou o fósforo? Por que é que ele acende? 
Por que o céu é azul e não amarelo? Por que a jarra de 
água com gelo dentro sua? Por que a mão fica enrugada 
quando fica muito tempo na água? Se na Arca de Noé 
havia onças, leões e tigres, por que eles não comeram 
as ovelhas e os veadinhos? Por que a chuva cai em 
gotas e não tudo de uma vez? Quando a gente morre, 
fica com saudades? Uma vez tomando sopa, perguntou 
ao pai: ‘Onde está Deus? O pai respondeu: ‘Em todo 
lugar’. Felipe concluiu: ‘Deus tem gosto de sopa’. 
(Alves: 2005, p.12 a15). 
 

              Esses exemplos relatados por Rubem Alves, nos fazem repensar a nossa maneira de 
tratar as crianças. Devemos tomar bastante cuidado para não nos tornamos normóticos. Segundo 
Pierre Weil, normose é o conjunto de normas, conceitos, valores, esteriótipos, hábitos de pensar 
ou agir, que são aprovados por consenso ou pela maioria em uma determinada sociedade e que 
provocam sofrimento, doença e morte. A normose é patogênica e tem um caráter automático e 
inconsciente. 
 
              Um dos maiores desafios hoje, seja entre psicólogos infantis, educadores, pais e 
antropólogos que se dedicam ao estudo da criança e do adolescente é o de superar a normose, o 
comodismo, a estagnação evolutiva que muitas vezes poderão estar relacionados à obsessão de 
enquadrar a criança num conjunto de sintomas, num diagnóstico preciso, com códigos 
representados por letras e números, cuja saída mais cômoda, muitas vezes, é a medicação, como 
forma de se livrar e por um fim em todos os “sintomas”. 
 
              Através da minha prática clínica com crianças submetidas à psicoterapia, venho 
percebendo, cada vez mais, que o preenchimento dos dados da anamnese, no início das sessões 



 1297 

devem se fazer a partir de uma escuta que se volte mais para o discurso da criança, suas opiniões, 
seu ponto de vista, seu olhar em torno do próprio ambiente familiar, seu posicionamento sobre a 
escola... Enfim, sobre a vida. A criança que nos é levada para uma consulta precisa se fazer ouvir 
através da possibilidade que daremos a ela de falar (de várias maneiras) sobre si mesma e o que a 
envolve. É um cuidado constante que a prática tem me feito refletir, que é sabermos nos 
movimentar em torno dos diagnósticos que pais e educadores, muitas vezes fixam em suas 
crianças, tais como: hiperatividade, desatenção, indisciplina, excesso de imaginação, retardos da 
linguagem, fracasso escolar, fobias, distúrbios do sono e da linguagem, a enurese, bem como os 
comportamentos agressivos e coléricos. Todos esses sintomas precisam ser, não apenas 
contextualizados, mas também conversados e discutidos com a criança, pois é fundamental ela 
saber por que está sendo levada a um psicoterapeuta e qual o seu posicionamento a respeito.  Em 
outras palavras, analisar até que ponto esta criança está, realmente, comprometida em iniciar um 
tratamento psicoterápico.   
 
              Em muitos casos, a criança não quer se comprometer, o que tenho como princípio nunca 
forçá-la (é claro que cada caso deve ser analisado com bastante cautela). A obrigação de ir às 
sessões seria um erro porque começar uma terapia sem seu pleno acordo resultaria, com certeza, 
num fracasso. Eis por que é indispensável que o pequeno paciente esteja verdadeiramente 
motivado e consciente para desencadear um tratamento. No entanto, já tive casos em que a 
criança chega reticente, mas deixa a primeira sessão com vontade de voltar. Recebo as crianças 
que chegam a mim numa sala repleta de brinquedos, cores, livros, jogos e lápis de cor. Como 
bem referiu Nasio (2003), um verdadeiro “canteiro de obras do inconsciente infantil”. Com ela, 
utilizo todos os meios possíveis de troca e comunicação, tais como: desenho, pintura em tela, 
massinha de modelar, jogos, músicas, contos de fadas, teatro de bonecos e, nunca perdendo de 
vista que estou diante de um “ser da fala”, um verdadeiro interlocutor, capaz de pensar sobre sua 
própria realidade e detentor da chave do problema. As sessões representam, para o 
psicoterapeuta infantil, instantes excepcionais, visto que contém a essência do que surgirá mais 
tarde. Quantas vezes já me emocionaram, a partir de certo tempo de psicoterapia, quando a 
criança verbaliza expressões do tipo: “quanto tempo falta para acabar a minha sessão?”, “já sei 
quais são as regras” ou “descobri que na minha sala muitos colegas fazem ‘psicóloga’”. Para 
mim, tais expressões jamais deverão ser passadas de forma despercebida, pois elas significam o 
tempo de amadurecimento, transferência e clareza na relação entre terapeuta e paciente, que 
juntos constroem uma história. Nas palavras do psicanalista Juan-David Nasio (2003): 
 

Duas inocências selam assim a união: a 
candura de um sujeito que se entrega, e a 
curiosidade de um analista que tem tudo a 
aprender. O que demanda para ser ouvido é 
tão inocente quanto aquele que se prepara 
para escutá-lo. (p. 119). 
 

              A história começa com o primeiro contato ao telefone, quando um dos pais liga para 
marcar um encontro, que mesmo não questionando o motivo da consulta, muitas vezes, a 
ansiedade dos pais é tamanha que toda a queixa já é expressa por telefone. Dou muita 
importância a esse contato telefônico, é como se ele me permitisse preparar o encontro inicial. 
Depois de ter marcado uma data, esclareço para um dos pais que quando a criança se interrogar 
sobre a razão do encontro, ele deverá lhe responder espontaneamente o que pensa. Aconselho 
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também que esclareça para seu filho ou sua filha que “ligou para a psicóloga Cristiany”, visto ser 
importante que a criança guarde meu nome. O simples fato de o psicólogo infantil dar por 
telefone conselhos tão simples proporciona à família a sensação tranqüilizadora de que a criança, 
a parir deste momento, já está aos cuidados de um profissional. Quando se consulta um 
psicoterapeuta, é preciso saber que seu nome já passa a ser o primeiro passo transferencial. 
Como uma criança de seis anos, que foi encaminhada a mim por uma colega de profissão, que 
pelo tom da pronúncia do meu nome, percebi o afeto dos pais relacionado ao nome da pessoa 
que seria a psicóloga de seu filho. O psicoterapeuta infantil tem uma responsabilidade enorme, 
pois ele passa a ser o intermediário entre a criança imaginada pelos seus pais e a sociedade e a 
criança real bem diante de seus olhos da sessão. Tento me esforçar para ser a ponte que liga um 
ao outro, uma espécie de mensageiro que conta à criança presente na sessão o que ela tem a dizer 
a partir de ambas as realidades; em que momento essas realidades se convergem ou se distorcem. 
Acredito ser essa a proposta essencial do profissional que se propõe a encarar a criança como ser 
atuante e pensante do seu cotidiano, uma verdadeira dizedora de si mesma.  
 
              Resgatar uma infância com alma, com essência, com significado, aquela nas quais as 
pequenas e simples atitudes, momentos, gestos, brincadeiras, cantos, histórias, produções, 
pinturas, toques e olhares é o que tenho apreendido na minha prática de psicóloga infantil. 
Pensando sempre a minha sala, o meu consultório como um espaço almado (com alma), 
essencial, significativo, um espaço feito por e para a criança. Um espaço que possibilita, antes de 
tudo, uma troca de afetos e encontros. A antropologia tem me possibilitado realizar um olhar 
para além dos estudos psicanalíticos. Em muitos momentos, o psicanalista perde a repercussão 
do viver de seu paciente, ocupado que está em desembaraçar o emaranhado de suas 
interpretações. Parafraseando com Bachelard (1993), utilizo a imagem poética como uma 
metáfora na compreensão das crianças que chegam ao meu consultório. Eis as palavras do 
filósofo: 

 
Ao recebermos uma imagem poética nova, 
sentimos seu valor de intersubjetividade. 
Sabemos que a repetiremos para comunicar 
o nosso entusiasmo. Considerada na 
transmissão de uma alma para outra, uma 
imagem poética foge às pesquisas de 
causalidade. As doutrinas timidamente 
causais, como a psicologia, ou fortemente 
causais, como a psicanálise, não podem 
determinar a ontologia do poético. Nada 
prepara uma imagem poética: nem a cultura, 
no modo literário, nem a percepção, no 
modo psicológico. (Bachelard: 1993, p.8). 
 

              A antropologia da criança, portanto, tem me ajudado, juntamente com os outros 
referenciais teóricos da psicologia e psicanálise, a conhecer, pesquisar e vivenciar um leque de 
possibilidades de propostas que sejam adequadas às necessidades, interesses, habilidades e 
dificuldades das crianças.   
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Psicologia e imaginário: tecendo propostas de ensino (teoria na prática) 
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Isaura Gonçalves Borges (UERJ) 
 

Quem nada conhece nada ama. Quem nada pode fazer 
nada compreende. Quem nada compreende nada vale. Mas 
quem compreende também ama, observa, vê... Quanto mais 

conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior o 
amor... Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem 
ao mesmo tempo, como as cerejas, nada sabe a respeito das 

uvas.” 
Paracelso 

 
 
Pensar em Ensino deveria, antes de qualquer coisa, ser um momento para nos remeter às 

lembranças da infância e, tornar a sentir o quanto o aprender nos proporcionava alegria. Era 
uma felicidade pelo descobrir, pelo apropriar-se das ferramentas necessárias que nos abririam 
um mundo de possibilidades, de criação, de comunicação e transformação. 

 
Se nos deixarmos embalar por tais recordações, olharíamos para as nossas escolas, nossas 

crianças, com outros olhos. Olhos de empatia, cumplicidade e principalmente, olhos 
amorosos. 

 
Criamos tantos modelos teóricos que nos auxiliam no processo de aprendizagem, que 

esquecemos que nosso principal foco é aquele ser humano que está diante de nós, e acabamos 
valorizando excessivamente a formalização do conhecimento, os constructos teóricos, os 
métodos, em detrimento do aprendizado, tentando normatizar e enquadrar as crianças em 
realidades pré-construídas. 

 
Destituímos assim, a criança, de sua subjetividade, individualidade, capacidade de 

imaginação e descoberta do mundo, para que a escola se encarregue de mostrar um mundo 
novo, tão diferente do seu e, ideologicamente, melhor. 
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Hoje, o que visualizamos na Educação, são professores envolvidos em uma gama de 
problemas, dentro e fora da sala de aula, que os deixam desmotivados diante da tarefa de 
ensinar. Muitas vezes o prazeroso tornando-se árduo e os obstáculos, intransponíveis, mas, 
trabalhar com educação é isso: um exercício de imaginação e tentativas de realização de 
sonhos. 

 
Shakespeare em “A tempestade”, já dizia que “somos feitos da mesma matéria que os 

sonhos...” então, não podemos deixar de sonhar e investir no ser humano, pois cada pessoa é 
um universo próprio, rico em potencialidades, em manifestação, criação e superação. 
Sonhamos e recriamos a nossa realidade. Tornamos possível o que antes era considerado 
impossível, pela capacidade de acreditar e fazer. 

 
Esse texto é uma tentativa de reencantar a educação, tão desencantada, desacreditada, mal 

cantada, renegada e maltratada. Um resgate da capacidade de sonhar, de imaginar, de brincar, 
criar e aprender. 

 
Encantar significa “lançar encantamento ou magia sobre”; “enfeitiçar”; “transformar (um 

ser) em outro, por artes mágicas”; “seduzir, cativar”; “maravilhar-se”. (FERREIRA, 1999). É 
isso de que a Educação está necessitando, de ser transformada em algo prazeroso, 
interessante; a escola precisa seduzir para o aprender e, tanto professores quanto alunos, 
maravilharem-se novamente.  

 
Para que o professor abrace este desafio de educar precisa estar ciente de que, segundo 

Jung (1986) a educação ocorre através do exemplo, ou seja, o que fundamentalmente educa 
uma criança é a vida dos pais. Palavras e gestos em excesso não são eficazes, tornam-se até 
contraproducentes. As dificuldades parentais refletem-se na psique da criança, pelo fato dela 
estar envolvida na atmosfera psicológica dos pais. Os segredos e problemas parentais podem 
influenciar a saúde da criança. Evidentemente que os professores desempenham papel 
importante nesta fase, eles devem estar atentos às dificuldades encontradas com as crianças, 
pois estas possuem instinto espantoso para descobrir as insuficiências do educador, e se o 
professor negligenciar o seu próprio estado mental não será capaz de identificar que o 
problema pode estar com ele. Portanto, torna-se importante que pais e mestres sejam 
chamados a se conhecerem a si próprios, a se educarem a si próprios. Os métodos e as 
experiências antigas ou novas na área da educação dependerão sempre daqueles que as 
conduzem. 

 
Ainda, de acordo com o autor, a educação coletiva processa-se de acordo com regras e 

normas, princípios e métodos, necessárias para que cada indivíduo torne-se útil à sociedade, 
mas seu perigo consiste na valorização excessiva de regras que sufoque o desenvolvimento 
normal das individualidades. Em seu extremo formam-se grupos humanos uniformes, 
idealmente obedientes para serem manipulados por ditadores. Jung enfatiza a necessidade de 
se distinguir entre as qualidades específicas de um indivíduo, o que lhe é único, das 
excentricidades ou incapacidade para reconhecer os direitos dos outros. Em função desse 
cuidado, Jung prioriza a educação individual, onde as regras, princípios e métodos estarão 
subordinados ao objetivo único que é permitir a manifestação da individualidade específica da 
criança. O educador terá que encontrar o caminho que o levará a compreender o seu aluno, 
levando em consideração os seus talentos e suas dificuldades. Ele deverá levar em 
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consideração o tipo psicológico da criança, para que não se valha do preconceito de que os 
extrovertidos são “normais” e que os introvertidos devam se comportar da mesma maneira 
(op. cit). 

 
Enfim, não esquecer que ao falarmos de crianças não deveremos perder de vista a criança 

no adulto, a nossa criança interna, que precisa de incessante cuidado, atenção e educação. 
Nosso furor pedagógico e psicológico podem ser uma evasiva para não enfrentar o problema 
da educação do educador e do adulto, em geral (JUNG, 1986). 

 
Diante do exposto pretende-se fazer um convite aos leitores a caminhar pela seara do 

imaginário e redescobrir a alegria de ensinar algo. Ser mestre é isto: ensinar para a felicidade, 
proporcionar alegria ao ato de conhecer. Não há nada mais penoso e sofrido para crianças e 
adolescentes que serem forçados a assimilar informações que não conseguem compreender e 
que parecem não ter relações com suas vidas.  

 
Inúmeros escritores relatam suas experiências com a escola como difícil, com 

pouquíssimas referências à alegria de estudar, compreender e aprender. Consideram que 
aprenderam mais fora dela que durante os anos em que lá estiveram. Hermann Hesse dizia 
que a escola havia matado muitas coisas nele. Nietzsche se horrorizava com o que as escolas 
faziam: um treinamento brutal. Transformar escolas em máquinas de produção não é a 
solução que garanta a felicidade e dê algum sentido à vida humana. O que lhes foi 
aparentemente ensinado, dentro de pouco tempo será esquecido, pois a inteligência da vida 
faz com que “o corpo não suporte carregar o peso de um conhecimento morto que ele não 
consegue integrar com a vida” (ALVES, 2003, p.24). 

 
A escola é um lugar sério demais para haver espaço para o prazer, para o brincar. O 

aprender foi desvinculado da curiosidade natural e espontânea da criança, do seu jogo de faz-
de-conta, da sua imaginação e da sua realidade. Tornou-se algo frio inóspito, árduo e 
profundamente desinteressante.  

 
Existe um equívoco na forma como a educação concebe o lúdico, apropria-se dele como 

instrumento de aprendizagem, estipulando regras, estruturando e delimitando seus espaços e 
horários, esquecendo-se que a essência do brincar é a espontaneidade. É o não ter hora, 
programa ou material pré-estabelecido que faz com que a brincadeira cumpra o seu 
verdadeiro papel de elaboração de conflitos (cunho terapêutico), socialização (estruturação de 
regras, interações sociais), transmissão de cultura e o desenvolvimento da criatividade (pela 
imaginação). O professor precisa observar mais as brincadeiras das crianças e sua forma de 
construção de brinquedos e brincadeiras, assim perceberia e entenderia melhor as teorias 
construtivistas e interacionistas, mais facilmente que lendo Piaget ou Vygotsky. 
(CARVALHO, MAGALHÃES, PONTES E BICHARA, 2003). 

 
A utilização de um modelo escolar onde um adulto ensina transmitindo de maneira vertical 

a uma quantidade enorme de crianças, já se mostrou ineficiente e fracassada no ensino 
fundamental e médio. As crianças precisam de mais suporte do contexto físico e social para 
agir, interagir, aprender. Segundo Carvalho e Pontes (2003, p.15-16) as “brincadeiras são 
como rituais que se transmitem, repetidos ou recriados, em ambientes socioculturais distintos. 
Via de regra, essa transmissão se dá no próprio grupo de brinquedo, sem interferência adulta, 
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das crianças mais velhas para as menores (...) ou entre pares de idade.” Na brincadeira são 
constituídas redes de relações, onde os papéis são distribuídos de forma dinâmica e os 
conhecimentos, regras e procedimentos são frequentemente criados, reformulados e passados. 
A universalidade da brincadeira aponta para sua estrutura antropológica no imaginário 
humano, onde os mitos, os rituais, a arte, o desenho, os contos de fadas e os contos 
folclóricos habitam e tomam forma na cultura. (op. cit) 

 
Voltando a falar em encantamentos... Os mitos, as parábolas, os temas folclóricos ou os 

contos de fadas sempre exerceram grande fascínio sobre as pessoas, tanto para as que os lêem 
quanto para as que os ouvem, isto porque seus relatos têm função predominante na educação 
do espírito. Contar histórias é o método pedagógico mais antigo e mais eficiente depois da 
simples imitação do comportamento, pois permite que se atinja um nível de abstração que 
seria inconcebível, caso fosse usada uma linguagem técnica, permitindo assim que se 
dialogue com qualquer pessoa, em qualquer época, independente de seu nível de educação e 
de cultura. (SALLES, 1998). 

Mas o que os mitos e os contos de fadas têm a ver conosco? São narrativas, assim como os 
sonhos, que expressam de forma simbólica, os pilares sobre os quais se constitui uma cultura 
e se sustenta a existência. São manifestações da linguagem eterna, atemporal e não 
geográfica da psique humana. Retratam uma “unidade da raça humana”, situam-se num 
tempo “perto do começo do mundo”, estando mais próximos da essência das coisas e dos 
seres, e como são atemporais, conteriam não só a história pregressa da humanidade como 
também suas perspectivas de evolução futura. De forma sutil, os mitos possibilitam uma 
educação para a vida cotidiana e as questões do espírito. Platão utilizava os mitos como 
recurso pedagógico para a demonstração de temas filosóficos. Jesus falava através de 
parábolas. Essa linguagem simbólica nos remete para além. A palavra símbolo (symbolon), 
formada a partir do verbo grego symballo, designa algo que, por trás do sentido objetivo e 
visível, oculta um sentido invisível e mais profundo. Segundo Goethe apud Jacobi (1995, 
p.75) “o simbolismo transforma o fenômeno em idéia, a idéia em imagem, de tal modo que a 
idéia permanece sempre infinitamente ativa e inatingível na imagem e, mesmo expressa em 
todas as línguas, permaneceria indizível”. Segundo Jung (1998) o símbolo não é abstrato nem 
concreto, nem racional nem irracional, nem real nem irreal, mas ambos. Para Jung (1964) o 
símbolo surge do fundo do inconsciente humano provindo dos arquétipos ou imagens 
primárias situadas no inconsciente coletivo.  

Para o autor, a gênese dos mitos tem uma dimensão social que deve ser levada em 
consideração. Eles nascem de uma camada profunda do inconsciente e cumprem função 
social e cultural de comunicação complexa. E, são exatamente os mitos e sistemas religiosos 
a expressão primeira dos fenômenos anímicos. Os mitos condensam experiências vividas 
repetidamente durante milênios, experiências típicas pelas quais passaram (e anda passam) os 
humanos. (op. cit) 

 Na antropologia, o etnólogo Claude Lévi−Strauss (1976) mostra o valor da função 
simbólica como veículo de comunicação e participação religiosa mística. O pensamento 
primitivo não pode ser considerado somente como pré−lógico ou fantástico, é um 
pensamento analógico, de estrutura complexa que influi nas contradições existentes entre 
pensamento simbólico e realidade social. É um pensamento mítico. 
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Existe um mundo de imagens profundamente ancoradas na memória do homem moderno, 
sepultadas em manuscritos e gravações antigas. Imagens arquetípicas e figuras platônicas que 
regem nossa representação do mundo e de nós mesmos, imagens que o poeta inglês William 
Blake apud Roob (2005, p. 8) disse que refletem “tudo o que se passa na terra” e que “ cada 
época pode utilizá-las para acumular renovadas forças”. 

 
É nos últimos estágios da era Paleolítica que encontramos as primeiras obras de arte 

conhecidas. As obras mais surpreendentes são as imagens de animais pintadas nas cavernas de 
Lascaux (França) e Altamira (Espanha) mostrando uma sensação fantástica de vida, dignidade 
e força que nos intriga quanto ao desenvolvimento dessa arte. Essas pinturas encontram-se nas 
entranhas da Terra e devem ter-se prestado a um objetivo mais sério do que simples 
decoração. Quase não há dúvida de que deveriam ter sido utilizadas como parte de rituais 
mágicos para assegurar uma boa caçada. Possivelmente para os homens do Paleolítico não 
havia distinção muito nítida entre imagem e realidade, quando retratavam um animal 
pretendiam trazê-lo ao se alcance e ao “matarem” o animal julgavam estar matando o espírito 
vital do animal. É provável que os caçadores cuja coragem tivessem sido fortalecidas nesses 
rituais conseguissem mais sucesso em matar essas feras enormes com suas armas primitivas. 
Ainda hoje em dia mantemos a base emocional desse tipo de magia ao rasgarmos a foto de 
alguém que passamos a odiar (JANSON E JANSON, 1996). 

A realidade seria, portanto, um pano de fundo cujo sentido é dado, a cada momento, pelas 
significações que o imaginário nele projeta. E este seria uma realidade afetiva, notadamente, 
no plano social e intersubjetivo. 

 
O pensamento dirigido envolve a atividade consciente da linguagem de conceitos, nos 

remetendo às cadeias de significantes e significados. Este tipo de pensamento é socializado. 
Para a Psicologia Analítica o pensamento da fantasia envolve um aspecto simbólico, que é o 
pensamento imaginário por excelência, e ainda que possa ser consciente, não o é 
freqüentemente. A possibilidade de imaginar e as fantasias espontâneas que o imaginário 
humano possui são fundamentais para a criação do homem. A criatividade é a objetivação da 
capacidade criadora, sendo fenômeno genuinamente humano. 

Para Cassirer (1985) os mitos teriam uma função não só na estrutura formadora da 
identidade de um grupo social, mas também na constituição do substrato formador do 
pensamento científico e tecnológico, o que é corroborado por Von Franz (1980) quando 
afirma que não existe uma idéia científica essencial que não seja fundamentada por uma 
forma primordial arquetípica. Jung salienta o paralelismo entre as especulações teológicas e 
os modelos lógicos da Física, indicando que, no fundo, elas se apoiam (assim como a 
psicologia analítica), nos mesmos fundamentos arquetípicos (SILVEIRA, 2000). 

Os mitos constituem uma das formas de linguagem pela qual o inconsciente se manifesta. 
Campbell (1990) os compara aos sonhos, sendo que os mitos seriam sonhos coletivos, 
públicos, e o sonho um mito privado.  O autor postula uma universalidade dos mitos não só 
biológica, mas também espiritual de toda a raça humana, pois os mitos como o do roubo do 
fogo, do dilúvio, do herói nascido de uma virgem, do herói ressuscitado, da jornada à terra 
dos mortos, estariam presentes em todas as culturas, apenas distinguindo no colorido das 
roupagens. O processo de desenvolvimento da personalidade é representado, na mitologia 
universal, por longas viagens e por provas que têm de ser realizadas. Há sempre a imagem 
dessa jornada por um caminho árduo e penoso, antes da admissão num novo estágio de 
consciência. Esse caminho é um símbolo tanto da totalidade da vida, quanto do processo que 
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é denominado individuação, por Jung, que significa tornar-se o ser único e diferenciado, que 
cada um tem possibilidade para vir a ser. 

 
Todos nós sonhamos e sonhar é uma das formas de atividade de nossa imaginação. 

Imaginar significa formar uma imagem em nossa mente. A imaginação pode ser entendida 
como o elo de ligação entre o consciente e o inconsciente, onde se dá a maior parte de nossa 
atividade cerebral. É quem mantém unidos a personalidade, o intelecto e a espiritualidade do 
homem. Por ser suscetível aos três, a imaginação atua segundo formas determinadas pela 
psique (JANSON E JANSON, 1996). 

 
O homem utiliza várias formas para expressar-se, que dizem respeito à mesma realidade, 

não dissociada: a arte, a religião, a técnica e a ciência. Segundo Jung (1964) o homem utiliza 
a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir e sua linguagem é cheia de 
símbolos, sinais ou imagens.  

 
As teorias nos dão enfoques diversos sobre o ser humano e sua capacidade de aprender. 

Utilizar a imagem como elemento de força no processo de aquisição de conhecimento é falar 
de maneira mais próxima aos significantes da alma humana. A importância do presente 
trabalho reside no fato de se utilizar os mitos, os contos, histórias, fábulas, lendas e parábolas, 
o conhecimento interpessoal e intrapessoal como recursos didáticos para motivar os alunos 
em sala de aula. O imaginário humano é rico em imagens e facilita a aprendizagem 
significativa através do sentimento, da identificação com os heróis míticos, incrementando o 
raciocínio mágico e a criatividade. Os mitos funcionam como metáforas para as experiências 
dos valores humanos e facilitam sua assimilação. Para William Blake “A imaginação não é 
um estado. É toda a existência humana”.  

 
A imaginação criativa, as visualizações, suas imagens e símbolos, ajudam a entrar em 

contato com nossas dimensões interiores e criam ligações entre elas. Pelas visualizações 
criamos instrumentos eficazes de ampliação da capacidade de sentir, compreender e usufruir 
a vida e suas incontáveis oportunidades de aprendizado. A imaginação, o sentimento e a 
intuição facilitam o esclarecimento de aspectos desconhecidos de nós mesmos. 

 
A necessidade vital de resgatar a categoria do imaginário como fator de desenvolvimento 

e de renovação das potencialidades humanas nas artes, na literatura, na ciência e na vida em 
geral faz-se necessária neste momento já que intelectuais e pedagogos franceses, desde a 
década de setenta, crêem que a imaginação infantil vem sendo estancada devido, talvez, à 
tradição do pensamento racionalista cartesiano, que, se bem constituísse extraordinário 
progresso para a expansão do horizonte intelectual humano, veio assumindo forma 
silogística, o que reflete, em geral, uma linha quase mecânica, com exclusão de outras 
categorias, como por exemplo, a imaginação, que Held (1980, p. 13) considera “instrumento 
da criação, tanto como o da experiência interior, e daí a necessidade de reconhecer que o 
imaginário é o motor do real, que ele leva ao progresso”. 

 
A mente infantil teria sido de tal forma condicionada àqueles processos de ensino e 

aprendizagem tornando difícil, mesmo para os que percebem o fenômeno, liberar-se 
totalmente dele. Segundo a autora (idem, p. 14) “a imaginação – como a inteligência ou a 
sensibilidade – cultiva-se ou se atrofia.”  
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Nota-se a importância dos contos modernos ou antigos, pensados, vividos, sentidos e 

propostos, não como um dado rígido, unívoco, imposto de fora, mas como alimento 
essencial. Eles são germes de fantasia, de humor, de sonho, de poesia, de invenção de 
palavras, de objetos e de seres. Enriquecimento da imaginação, da sensibilidade, impulso 
constante para manipulação flexível, complexa, crítica e criativa da linguagem. A literatura 
fantástica e poética é, antes de tudo, fonte de maravilhamento e de reflexão pessoal, de 
espírito crítico, porque toda descoberta de beleza nos torna exigentes e, pois, mais críticos 
diante do mundo. Quebrando clichês e estereótipos, acontece a re-criação, que desbloqueia e 
fertiliza o imaginário pessoal do leitor, e que é indispensável para a construção de uma 
criança que, amanhã, saberá inventar o homem (op. cit.). 

 
Falando em imaginário, trabalhar com imagens, ilustrações, estimula uma evocação 

narrativa que permite entrar na imagem e caminhar por ela, como em um texto. Evocam do 
imaginário o que lhe é pertinente, além da oferta de elementos desconhecidos, que poderão 
ser incorporados. As crianças consideram que as fotos são ilustrações mais realistas e os 
desenhos, ilustrações mais criativas. A maioria delas acha que as imagens ajudam a entender 
o conteúdo do texto e as classificam mais por sua função motivadora (expressa na escolha do 
artigo para ler) e explicativa (associada ao ato de entender); isto revela diferentes níveis de 
leitura, desde uma percepção estética, afetiva da imagem, passando por considerações sobre a 
imagem como um arranjo intencional que comunica algo, até tratá-las como recurso para 
aprendizagem (ALVES & SGARBI, 2001).   

                  
 As autoras Gouvêa e Martins (2001) colocam alguns pontos principais que caracterizam a 

importância das imagens em textos: permitem que crianças não fluentes na leitura alfabética 
realizem leitura de texto; as imagens estimulam a imaginação, permitindo à criança ir além 
do texto, elaborando novas relações entre as entidades representadas; as imagens possibilitam 
ainda, diferentes leituras relacionadas aos interesses, expectativas, conhecimento prévio, 
enfim à história de leitura das crianças; finalmente, os aspectos relacionados à leitura das 
imagens, tais como seqüencialidade e simultaneidade, ou perspectiva e recorte, podem 
auxiliar na construção de conceitos como tempo e espaço, respectivamente. Além disso, as 
crianças ao interagirem com textos ilustrados, exercitam suas capacidades de comparar, 
descrever, enumerar e discriminar, associadas à operação cognitiva de análise que as 
encaminham para recriação e interpretação, associadas à capacidade de síntese. 

 
Os artistas trabalham com a linguagem da imagem, sendo esta ligada ao mundo da 

emoção. O cérebro participa ativamente na percepção visual dos objetos mediante a 
observação do entorno, embora essa informação seja deformada pelo ponto de vista do 
observador, em razão das experiências vivenciadas. Parece haver uma tendência a ver o que 
se quer ver, ou seja, o próprio cérebro altera a informação sem a participação consciente do 
observador. Por isso, aprender a ver ou perceber mediante o desenho muda esse processo e 
permite uma visão mais direta e objetiva. Logo, aprender a desenhar para experimentar essa 
sensação, até o momento inédita, é apenas uma das razões para justificar o porquê deste 
velho e ancestral hábito de desenhar ter sido sempre, um ato de magia. (PEYCHAUX, 2005) 

 
Segundo Peychaux (2005) os pesquisadores concluíram que criatividade, sensibilidade e 

intuição existem potencialmente em cada um de nós, mas para desenvolvermos a criatividade 
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não é suficiente apenas pensar, mas aprender a sentir e não a pensar que sente. Aprender a 
sentir nos permite olhar o mundo de forma diferente. A realidade deve ser sentida, isto é 
compreendida e não apenas entendida intelectualmente. A compreensão exige emoção, 
coração; enxergar a vida sob uma ótica diferente. Os artistas trabalham com a linguagem da 
imagem, sendo esta ligada ao mundo da emoção, por isto são capazes de gerar um ponto de 
vista diferente, criativo, fora de padrões lineares e repetitivos comandados pelo velho 
programa mecânico e racional. 

 
Para elucidar melhor a teoria, dois professores, de matemática e de educação física, do 

ensino fundamental do município do Rio de Janeiro, investiram no imaginário infantil. 
Valeram-se de histórias em quadrinhos, mitologia e contos folclóricos em suas classes para o 
ensino de temas transversais e conteúdos transdisciplinares. 

 
Experiência 1: Temas transversais   (por Isaura Borges) 
Foi observado na prática cotidiana do magistério que os alunos do ensino fundamental 

possuem dificuldades com relação à leitura e escrita, à oralidade e à diversidade de 
vocabulário. Tendo em vista que uma das formas de superar tais dificuldades é desenvolver o 
hábito da leitura e da produção textual, este trabalho buscou incentivar os alunos a 
desenvolver estas habilidades durante os anos de 2007 e 2008 na disciplina CEST, em duas 
escolas diferentes. 

O CEST é o centro de estudos do aluno, disciplina criada pela Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro, no ano de 2007, para compor a grade curricular do ensino 
fundamental de sua rede de ensino. A descrição da proposta desta disciplina pode ser 
encontrada em documento (kit pedagógico 2007) redigido pela Assistente do E/ DGED Maria 
Alice de Oliveira da Silva e enviado para as escolas municipais dizendo, entre outras coisas, o 
seguinte:  

“No período final do 2º ciclo e no 3º ciclo, estão previstos, na matriz curricular, tempos 
determinados para a realização do CEST. Cada professor responsável pelos 2 tempos de aula 
semanais deverá planejar o trabalho de modo a orientar os alunos em seus estudos, propondo 
atividades de pesquisa, elaboração de resumos, sinopses, quadros estatísticos etc. Leituras 
complementares, por exemplo, deverão ser sugeridas para ampliar conhecimentos e tirar 
dúvidas sobre algum assunto trabalhado pelo aluno no CEST. O CEST tem como objetivos:   
Desenvolver o hábito do aluno estudar; levar o aluno a estudar de forma autônoma; levar o 
aluno a apropriar- se de estratégias de estudo; auxiliar a compreensão e a aprendizagem dos 
conhecimentos escolares; promover espaços de interlocução entre os alunos e professores; 
esclarecer as dúvidas existentes sobre os conteúdos abordados; ampliar conhecimentos; levar 
o aluno a conscientizar- se da importância das tarefas escolares e do estudo para a sua vida.”  

  Além disso, o documento anteriormente referido traz ainda o seguinte: “Os 
conhecimentos que serão alvo de estudo no CEST serão definidos a partir das necessidades 
dos alunos, tanto no atendimento às suas dificuldades quanto na ampliação de conhecimentos, 
considerando inclusive, os seus interesses. Porém, o trabalho realizado no CEST pode ser 
planejado, também, a partir das necessidades apontadas pelos professores das diferentes áreas 
específicas.” 

Na primeira semana de aulas foi feita, pelos professores das diversas disciplinas, uma 
diagnose das turmas onde as características das mesmas são traçadas e a partir daí um plano 
de trabalho pode ser elaborado para ajudar o aluno a desenvolver as habilidades necessárias a 
sua vida escolar e, com isto, melhorar o seu desempenho.  
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O objetivo deste trabalho consistiu em proporcionar aos alunos do ensino fundamental, 
através de aulas dinamizadas, um contato mais aprofundado como os temas atualmente 
discutidos pela sociedade global, enfatizando a transversalidade dos mesmos. Permitindo, 
desta forma, que os alunos contextualizem o debate, de forma lúdica, e desenvolvam a 
capacidade crítica e criativa de apropriação, produção e avaliação das diversas informações 
que lhes são cotidianamente transmitidas tanto pelos meios de comunicação e por experiência 
própria do cotidiano, quanto pela cultura humana sistematizada pelos mais diversos ramos 
científicos.   

 Entretanto, pode-se observar, quando do diagnóstico, que há pontos em comum entre a 
maioria das turmas do ensino fundamental e que a maior parte das queixas dos professores de 
todas as disciplinas giram em torno da falta de concentração dos alunos, desinteresse, 
agressividade extrema, dificuldades de ler interpretando o conteúdo, dificuldades extremas em 
produzir textos e um vocabulário restrito.  

  Por outro lado, foi observado que os alunos, apesar da baixa concentração com relação às 
matérias escolares e, de muitas vezes, possuir pensamento concreto e não conseguir entender 
bem o que lhes é ensinado na escola, não apresentam o mesmo comportamento quando se 
trata das aulas práticas de educação física, artes e de atividades que eles realizam fora da 
escola. 

 Pensou-se em orientar a concentração do aluno para a apropriação e produção de 
conhecimentos na escola. Para isso utilizou-se uma aula dinâmica, onde diversos textos 
jornalísticos, com linguagem acessível à faixa etária trabalhada, com assuntos atuais e 
próximos ao dia a dia dos alunos, foram lidos em sala, assim como também foram lidos textos 
contando histórias da mitologia grega, contos brasileiros e também contos de fada.  

   Mesmo quando a temática escolhida era a ética, por exemplo, foram utilizados textos 
complementares, onde histórias mitológicas ou contos brasileiros que traziam a questão ética, 
foram lidos e discutidos pelas turmas. A leitura era enriquecida com letras de músicas que, 
posteriormente, eram ouvidas e cantadas. Os assuntos e dúvidas eram discutidos e 
interpretados entre os alunos com a orientação do professor. Nos intervalos de leitura e 
discussão eram realizados jogos dirigidos, adaptados ao assunto abordado, que auxiliavam na 
fixação, na criatividade e elaboração dos conteúdos pelos alunos.  

 Além disso, algumas aulas foram reservadas a iniciar os alunos no jogo de xadrez com o 
fim de melhorar a concentração e o raciocínio lógico dos mesmos.   

 Durante a leitura dos textos mitológicos, contos brasileiros e contos de fada em geral, 
observou-se que a turma toda silenciava e se concentrava na leitura. Todos queriam ler o texto 
em voz alta. Após a leitura da história os alunos dispersavam novamente e só depois de alguns 
minutos, sendo questionados sobre a idéia central do mito ou sobre detalhes, eles retomavam 
a atenção, respondiam as perguntas e também perguntavam. Além disso, na semana seguinte, 
quando questionados sobre os temas abordados, lembravam muito mais do mito e da música 
que do texto que acompanhava a discussão. Entretanto, conseguiam lembrar de forma 
genérica o tema abordado. 

 Após algumas aulas com apenas jogo de xadrez ou jogos dirigidos, sem o trabalho de 
leitura, os alunos indagaram sobre os textos e se eles não leriam mais histórias. Começaram a 
perguntar também sobre se aquelas histórias que eram lidas poderiam ser encontradas na sala 
de leitura da escola.  

 Além disso, os próprios alunos passaram a sugerir temas para estudo e formas de 
trabalhos interessantes. Algumas das turmas propuseram pesquisar sobre a dengue e também 
realizar “palestras”  sobre os vários temas por eles já abordados em sala de aula. Na verdade, 
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eu chamei esta proposta de palestras, pois a turma pediu para dividir-se em grupos, onde cada 
grupo estudaria um tema já discutido em sala e falaria sobre o assunto para os outros colegas. 

 
 Observando os resultados obtidos nestas experiências, pode-se concluir  que, quando 

incentivadas a participar de leituras, criar histórias, desenhar, debater, as crianças 
desenvolvem mais facilmente vários aspectos, desde o relacional, social, até o intelectual, já 
que a cognição não se dá unicamente pelo aspecto racional, mas emocional também. Todo 
ato de criação é magia, cabe aos professores entrarem no mundo da imaginação, da distração 
de seus alunos, para descobrir o caminho da aprendizagem e tornarem-se seus companheiros 
na arte de inventar e sonhar.  

 
 Pode-se dizer que a integração do sentimento, da imaginação à nossa percepção da 

realidade, faz-nos desenvolver nossa personalidade de maneira mais total, pois assim como 
somos feitos da mesma matéria dos sonhos, precisamos sonhar um sonho bom, que nos 
permita crescer enquanto seres inteligentes, no sentido mais amplo do termo. Somente 
resignificando a educação, reencantando o processo de ensino, poderemos realizar o sonho de 
ver alunos aprendendo a amar o conhecimento, por se sentirem capazes de construir um 
aprendizado útil às suas vidas. Isto é ser inteligente.  

 
 Experiência 2: Ensino da Matemática (por Waine  Júnior) 
Sugestões para a Sala de Aula 
“Eu nunca fui um homem de rezar muito, mas, se você 
estiver aí em cima me ouvindo, por favor, me salve, Super-Homem." 
(Homer Simpson) 
 
Basicamente as sugestões para utilização de histórias em quadrinhos em sala de aula se 

resumem a duas possibilidades: montar uma história em quadrinho ou analisar uma história 
em quadrinho já pronta. 

 
Montar uma história em quadrinhos é relativamente simples. Bastam papel e lápis. “Ah, 

mas para quem sabe desenhar é moleza!” Diria você (caso você não saiba desenhar. Se você 
sabe, e disse isso, você quer é aparecer! Que vergonha!). Calma, não é primordial saber 
desenhar. Tente recortar figuras de jornais e revistas. Fotos também são bacanas, e o resultado 
costuma ser muito engraçado. 

 
No caso de analisar revistas de quadrinhos em sala de aula, deve-se apenas tomar o 

cuidado de escolher criteriosamente a revista. Como os quadrinhos são produtos de uma 
indústria cultural, há aqueles que são excelentes, e há aqueles que são uma completa porcaria. 
Observe a qualidade do texto e a contextualização com o tema que você pretende trabalhar.  

 
Os quadrinhos têm um caráter globalizador, experimente um trabalho de debate com a(s) 

turma(s), mediado por vários professores. Os resultados podem ser surpreendentes – e tenho 
fé que serão! 

 
Assim, a minha idéia foi propor aos meus alunos, nesse caso específico, uma turma de 5ª 

série, que fizessem uma história em quadrinhos sobre a vida de Galileu Galilei, matemático, 
físico e astrônomo italiano. 
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Proposto o tema, as crianças deveriam efetuar uma pesquisa sobre os fatos mais 

importantes da vida deste pensador e criar, a partir desta pesquisa, um pequeno roteiro, 
detalhando aquilo que seria mostrado através de desenhos, bem como o que seria escrito nos 
diálogos e nas caixas de texto. Este processo estimulou em muitos alunos, o gosto pela leitura 
e escrita, até então latentes. No que se refere puramente à matemática (se é que podemos falar 
de matemática isoladamente) este estímulo foi muito importante no sentido da interpretação 
de conceitos matemáticos em situações problema. Outro aspecto positivo foi o surgimento, 
nos educandos, de um certo senso de organização, que influenciaria diretamente a maneira de 
alguns deles resolverem pequenos probleminhas matemáticos. 

 
Feito o roteiro, as crianças partiram para a produção dos desenhos e a organização dos 

quadrinhos com um entusiasmo até então nunca visto em nenhuma das aulas anteriores. E 
como as histórias eram diferentes, as crianças liam as histórias umas das outras, observando 
diferenças nas abordagens, o que gerou discussões (algumas até bastante acaloradas) que 
contribuíram sensivelmente para a produção de significados, bem como a compreensão da 
importância de Galileu Galilei para a história da matemática. 

 
Como que para concluir esta experiência com “chave de ouro”, uma das crianças, que 

possui sérios problemas de cognição por conta de deficiências neurológicas, mereceu 
destaque privilegiado, tanto pela qualidade do trabalho apresentado quanto pelo esforço e 
superação por ela apresentado. Assim foi decidido em conjunto, pela classe (inclusive sem o 
conhecimento prévio do professor!) que o trabalho desta colega deveria ser exposto no mural 
principal do colégio, para que outros colegas, de outras turmas, pudessem também apreciar a 
leitura desta historinha. Imagine só o efeito que este reconhecimento teve na auto-estima desta 
aluna! Desde então, ela tem se empenhado com ânimo renovado na conclusão de tarefas e 
exercícios escolares.  

Ou seja, como toda boa historinha, esta também teve um final feliz! 
 

 Referências: 
ALVES, Nilda; SGARBI, Paulo (Orgs.) Espaços e imagens na escola. Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. 132 p. 

     ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003. 93 p. 
     CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. São Paulo: Palas Athena, 1990. 242 p. 

CARVALHO, Ana M. A.; MAGALHÃES, Celina M. C.; PONTES, Fernando A. R. & 
BICHARA, Ilka D. (Orgs) Brincadeira e Cultura: viajando pelo Brasil que brinca: O Brasil 
que brinca, vol. I, São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 206 p. 
CARVALHO, Ana M. A. & PONTES, Fernando A. R. Brincadeira é cultural. In: 
___________. Brincadeira e Cultura: viajando pelo Brasil que brinca: O Brasil que brinca, 
vol. I, São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.  p.15-30. 

     CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva, 1985. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da 
Língua Portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
GOUVÊA, Guaracira; MARTINS, Isabel. Imagens e educação em ciências. In: Espaços e 
imagens na escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 41 – 57. 
HELD, Jacqueline. O imaginário no poder: as crianças e a literatura fantástica. São Paulo: 
Summus, 1980. 239 p. 



 1310 

JACOBI, Jolande. Complexo, arquétipo, símbolo na psicologia de C.G. Jung. São Paulo: 
Cultrix, 1995. 170 p. 
JANSON, H. W. & JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 475 p. 

  JUNG, Carl Gustav. A vida simbólica. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, v.18/1. 472 p. 
 __________. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964.316 p. 

 __________. Desenvolvimento da personalidade. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 223 p. 
LÉVI−STRAUSS, Claude. “A ciência do concreto”. In: O pensamento selvagem. São Paulo: 
Companhia Ed. Nacional, 1976. p. 19- 33. 
PEYCHAUX, Lídia. Acessando o hemisfério direito do cérebro: a arte como ferramenta para 
o desenvolvimento da criatividade. São Paulo: All Print Ed. 2005. 260 p. 
ROOB, Alexander. El museo hermético Alquimia & Mística. Madri, España: Taschen, 2005.  
SALLES, Carlos Alberto Corrêa. Somos feitos da matéria dos sonhos: Uma nova visão da 
masculinidade. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos,1998. 204 p. 
SILVEIRA, Nise da. Jung: vida e obra. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.   195 p.  

 VON FRANZ, Marie – Louise. Reflexos da alma. São Paulo: Cultrix, 1980. 226 p. 
 
                                            
i  
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