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Apresentação 

Este livro reúne resultados de pesquisas de pós-doutoramento vin-
culadas ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) que desen-
volvidas ao longo dos últimos 10 anos. Essas pesquisas foram reali-
zadas em parceria com os professores supervisores, de modo que esta 
publicação constitui, também, uma contribuição às linhas de pesquisa 
do Programa, reforçando seu caráter interdisciplinar e a transversali-
dade dos temas tratados. Os resultados das pesquisas foram apresen-
tados no “1º Seminário de Pós-Doutorandos do Programa de Estudos  
Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP”, realizado nos dias 
24 e 25 de junho de 2019. Nesse seminário, a profundidade e o rigor 
teórico e metodológico das pesquisas mostraram a importância de agru-
pá-las a partir dos temas tratados e apresentá-las à comunidade acadê-
mica em publicação que possibilite, a um só tempo, divulgar resultados e 
ampliar o debate.

Os trabalhos foram agrupados em 4 eixos temáticos, que remetem 
às diferentes linhas de pesquisa do Programa, destacando-se por sua ori-
ginalidade temática, pela diversidade de abordagens e pelo compromisso 
com a produção de conhecimento e as boas práticas sociais.   

1. Cidade e Memória – Eixo que reúne artigos sobre a produção 
da cidade, a produção do imaginário urbano e da memória social 
da cidade. São pesquisas que abordam temas ligados aos principais 
processos sociais em curso nas cidades brasileiras, com destaque 
para fenômenos que ocorrem na cidade de São Paulo. Temas como 
imigração, refúgio, conflitos e resistências em distintos territórios 
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urbanos, etnias e religiões destacam múltiplos aspectos contempo-
râneos das relações entre sujeitos, gerações, espaço, mobilidade e 
memória. 

2. Comunicação e Política – Nesse eixo temático, estão reunidos os 
trabalhos sobre imagem, (in)visibilidade social, lideranças políticas 
e novos sujeitos sociais, em diálogo com autores que são referência 
teórica e metodológica no estudo desses temas. As pesquisas abor-
dam as formas contemporâneas pelas quais a comunicação é utili-
zada como instrumento da política, seja para a dominação, seja para 
a resistência e a organização popular de novos sujeitos sociais. 

3. Estudos de Gênero – Nesse eixo temático, o livro apresenta tra-
balhos sobre a questão de gênero e suas interseccionalidades, com 
destaque para as dimensões de trabalho, classe social e raça, abor-
dadas em distintos contextos sociais. As pesquisas abordam estudos 
sobre mulheres campesinas, capoeiristas e empreendedoras, bem 
como a produção e reprodução de saberes específicos relacionados à 
organização feminista e às lutas por direitos humanos. 

4. Arte e Religião – Esse eixo reúne textos que abordam aspectos do 
sagrado e da religião como expressões da cultura. A produção cole-
tiva da arte como expressão cultural em populações indígenas e pes-
soas em situação de refúgio também é objeto de análises oportunas e 
inéditas. Nesse leque, as pesquisas abordam estética e cosmologia do 
sagrado e da violência, autores e registros históricos sobre arte e reli-
gião, destacam a função social da música entre pessoas em situação 
de refúgio e retomam a relação histórica entre religião e escravidão. 
A diversidade dos temas e a criatividade das análises das ques-

tões aqui tratadas denotam a maturidade dos autores e a importância 
dos programas de pós-doutoramento. Tais programas representam a 
ampliação, na Universidade, de um espaço intelectual no qual a criação e 
a reflexão teórica podem subsidiar, diretamente, a ação política e a trans-
formação social.

Os organizadores
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Memória, imagem e esquecimento  
na cidade de São Paulo:  
lugares de escravidão, resistência  
e conflitos silenciados

Arlete Fonseca de Andrade
PUC-SP

Maria Celeste Mira
PUC-SP

Introdução

Desde a contribuição inovadora da Escola de Chicago nas pesqui-

sas antropológicas e sociológicas sobre o espaço urbano e sua influência 

acadêmica significativa no Brasil a partir da década de 1930, quando pro-

fessores norte-americanos vieram lecionar na Escola Livre de Sociologia 

e Política de São Paulo, como Donald Pierson, Horace Davis, Samuel 

Lowrie, entre outros, muito vem se produzindo nos departamentos de 

graduação e pós-graduação em universidades renomadas e por pes-

quisadores/docentes como José Guilherme Magnani, Heitor Frúgoli, 

Cornélia Eckert, Gilberto Velho, Alba Zaluar, Eunice Durhan, Roberto 

da Matta, Raquel Rolnik, entre outros, referências nos estudos urbanos 

no país.
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Estudar a cidade traz aspectos imprescindíveis para a análise das 
metamorfoses do espaço urbano em relação a história, memória, narra-
tivas, relações sociais e outras transformações em decorrência da urbani-
zação ditada pela modernidade. 

Pensar a cidade é pensar as ruas, o cotidiano do tempo vivido 
no passado e presente e suas ressignificações, os trajetos que percorre-
mos para trabalho, lazer ou apenas caminhar e contemplar a paisagem.  
É conviver e estabelecer relações sociais. A rua é o símbolo e o suporte da 
experiência urbana, lugar e suporte da sociabilidade (Magnani, 2003).

Na visão de Henri Lefebvre, a cidade, a rua são o local onde nos 
encontramos e nos relacionamos. Nele, ora somos atores, ora espectado-
res. Ele diz:

[...] é o lugar (topia) do encontro, sem o qual não existem outros encon-
tros possíveis. Esses lugares animam a rua e são favorecidos por sua 
animação, ou então não existem. Na rua, teatro espontâneo, torno-me 
espetáculo e espectador, às vezes ator. Nela, efetua-se o movimento, a 
mistura, sem os quais não há vida urbana, mas separação, segregação esti-
pulada e imobilizada. [...] Na rua, e por esse espaço, um grupo (a própria 
cidade), se manifesta, aparece, apropria-se dos lugares, realiza-se um tem-
po-espaço apropriado. (Lefebvre, 2008a, pp. 27-28)

Para Lefebvre, a rua, o espaço e o tempo estão inter-relacionados 
e, nesse contexto, as pessoas se relacionam e se apropriam a fim de tecer 
suas relações sociais cotidianas na cidade.

Nesse contexto de Lefebvre, os geógrafos Abreu de Oliveira e 
Soares Pereira contribuem e dirão que: 

[...] A rua também expressa formas diferenciadas, acúmulo de tempos 
pretéritos que se manifestam espacialmente na forma visível, da paisagem, 
e que denunciam transformações ao longo do processo histórico. Assim, o 
espaço metamorfoseado ao longo de gerações é colocado de forma visível 
e aparente para as pessoas que não conseguem absorver o significado da 
rua, qualificando-a apenas como um espaço de passagem, sem percebe-
rem as transformações que ocorreram e sua multiplicidade de formas de 
uso e significado que contém.
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O contexto espacial da rua foi sempre metamorfoseado e sempre serviu 
para uma multiplicidade de ações. Protestos, reivindicações, passeatas, 
greves, desfiles militares, a brincadeira das crianças são alguns dos exem-
plos do caráter funcional das ruas, além, é claro, da função econômica, 
sobretudo, hoje, nos países subdesenvolvidos com a economia informal e 
o circuito da economia inferior. (Pereira e Oliveira, 2010, p. 47)

Na cidade, os lugares narram suas memórias e representações 
sócio-históricas independentemente de sua existência concreta e/ou 
incorporada na dimensão do patrimônio de pedra e cal. E, ao contextua-
lizá-los, é importante estar aberto e pensar em narrativas etnográficas 
não linearizadas e baseadas não na ideia de tempo e imagem como sín-
tese, mas sim na relação tempo e imaginário. 

A antropóloga Ana Luiza C. da Rocha, em webconferência pro-
movida pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA), nos elucida 
sobre essa dimensão e diz: 

[...] a imagem-síntese se desgruda daquilo que seria seu suporte físico 
[...] e alertava para a discussão de que fazer o tempo durar é uma viagem 
fantástica. É descarnar de alguma maneira com a natureza material das 
coisas e poder jogar com elas no plano imaginário e recriar então uma 
duração do tempo quando o tempo em si é corrosivo. Quando confería-
mos com nossos parceiros de pesquisa, contavam que não estavam mais 
no espaço físico da cidade, pois ao contar e relembrar eles reviviam como 
se presentificassem a cidade que não estava mais ali. (Rocha, 2020)1

Isso não quer dizer desmerecer a importância de infindáveis pes-
quisas e métodos quantitativos de campo fundados em obras de grandes 
pesquisadores, mas também priorizar a busca de pesquisas percepti-
vas e próximas ao sentido dos lugares. Nesse contexto, Mary Julia M. 
Dietzsch relata que:

1 Webinar: Experimentações de antropologia (áudio)visual na rede (Comitê de Antropologia 
Visual – CAV da Associação Brasileira de Antropologia – ABA). 3/9/2020.
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Quando a cidade cuida mais de sua escrita, do seu traçado, do que de 
seus leitores, seu texto perde o sentido, se enfraquecem os cidadãos. E 
sem oportunidade para interpretar, transformar e organizar o seu meio, o 
homem gasta-se no imediato com risco de ir-se apagando a força de sua 
imaginação. (Dietzsch, 2006, p. 731)

Os apontamentos dos autores citados em relação à imagem/imagi-
nário e tempo na e da cidade trazem um questionamento em relação ao 
que garante a fidelidade das imagens e memórias que não vivi e que não 
fizeram parte do repertório de nossas lembranças. 

Dentre obras e pensadores para contextualizar, escolhi Teeteto de 
Platão, em que consta um diálogo entre Sócrates e Teeteto sobre a possi-
bilidade de a percepção – dos sentidos e da memória – ser tomada como 
forma de conhecimento. Um dos trechos que corroboram o tema em 
questão é a referência que Sócrates faz às imagens mnêmicas em relação 
ao registro concreto da alma e as situações, utilizando como metáfora a 
alma humana, na qual haveria um cunho de cera de que se poderia obter 
um resultado tanto de qualidade como de impregnação. 

Sócrates esclarece dizendo a Teeteto que às vezes a cera é boa, mas 
a impregnação é fraca, e às vezes a cera é dura e a impregnação forte, 
podendo ser quebrada. Essa metáfora intrinsecamente ligada à memó-
ria nos revela que, dependendo da cera e do rastro, poderá haver imagens 
confiáveis ou não, e não há como confiar e controlar a imagem da memó-
ria, pois dela surgem várias impressões. O diálogo diz:

Sócrates: - Suponhamos, agora, só para argumentar, que na alma há um 
cunho de cera; numas pessoas, maior; noutras, menor; nalguns casos, de 
cera limpa; noutros, com impurezas, ou mais dura ou mais úmida, con-
forme o tipo, senão mesmo de boa consistência, como é preciso que seja. 

Teeteto: - Está admitido. 

Sócrates: - Diremos, pois, que se trata de uma dádiva de Mnemosine, 
mãe das musas, e que sempre que queremos lembrar-nos de algo visto 
ou ouvido, ou mesmo pensado, calcamos a cera mole sobre nossas sen-
sações ou pensamentos e nela os gravamos em relevo, como se dá com os 
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sinetes dos anéis. Do que fica impresso, temos lembrança e conhecimento 
e enquanto persiste a imagem; o que se apaga ou não pôde ser impresso, 
esquecemos e ignoramos. (Platão, 2001, p. 110)

A explicação de Sócrates nos leva a deduzir que não há como 
garantir fatos e afirmações, e sim uma variedade de impressões e inter-
pretações. Isso não quer dizer que tudo é relativo e, sim, a relação de 
tempo que estabelecemos com a memória, pois a reinvenção do passado 
e o processo de construção de identidades e da história estão ligados a 
ela e, para que possamos compreendê-la, é necessário também reinventar 
o presente.

Em menção à memória na tomada de conhecimento e reinvenção 
do passado e do presente, é importante salientar que representações e 
percepções entre tempos e deslocamentos são misturadas e resultam em 
outras reflexões e redescobertas acolhidas na consciência. Ecléa Bosi nos 
elucida sobre esse processo em referência a Henri Bergson na citação a 
seguir:

[...] começa-se a atribuir à memória uma função decisiva no processo psi-
cológico total: a memória permite a relação do corpo presente com o pas-
sado e, ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das representações. 
Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, mistu-
rando-se com as percepções imediatas, como também empurra, “desloca” 
estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória apa-
rece como força subjetiva, ao mesmo tempo, profunda e ativa, latente e 
penetrante, oculta e invasora. (Bosi, 1979 apud Brandão, 1998, p. 297)

O processo perceptivo e corpóreo inserido no espaço e tempo 
muito contribui com as pesquisas etnográficas na e da cidade, mesmo 
que não tenhamos vivido uma determinada época. Ao caminharmos de 
forma descompromissada, podemos misturar nossas observações, sen-
sações e sentidos do presente com os do passado, favorecendo nosso 
entendimento. O antropólogo David Le Breton a respeito desse ato tão 
inerente ao homem diz que:
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Caminar es una apertura al mundo. Restituye en el hombre el feliz senti-
miento de su existencia. Lo sumerge en una forma activa de meditación 
que requiere uma sensorialidad plena. A veces, uno vuelve de la caminata 
transformado, más inclinado a disfrutar del tiempo que a someterse a la 
urgencia que prevalece en nuestras existencias contemporáneas. Caminar 
es vivir el cuerpo, provisional o indefinidamente. Recurrir al bosque, 
a las rutas o a los senderos, no nos exime de nuestra responsabilidad,  
cada vez mayor, con los desórdenes del mundo, pero nos permite reco-
brar el aliento, aguzar los sentidos, renovar la curiosidad. Caminar es a 
menudo un rodeo para reencontrarse con uno mismo. (Le Breton, 2015, 
p. 15)

Caminhar pela cidade possibilita olhar, ouvir e sentir o pulsar da 
força criadora e da memória entre suas diversas camadas de tempos e 
dimensões. Mary J. Dietzsch diz:

Portanto, para olhar e ouvir a cidade sob o prisma de vários lugares e 
tempos, em diferentes perspectivas, nada mais pertinente que o delinear 
de um caminho que possibilite a escuta das vozes que ecoam, ou apenas 
sussurram, nos diferentes espaços de uma megalópole moderna, como 
São Paulo. No suceder contraditório de tempos, marcas e marcos, é possí-
vel que se vislumbrem não apenas o homem com suas memórias, sonhos 
e força criadora, mas também com seus vícios, seus medos e desespe-
ranças. Não basta apenas percorrer a cidade, transitar por seus espaços 
para entender sua linguagem. Os caminhos desse labirinto requerem sua 
Ariadne e não apenas a exibição de mapas e estatutos feitos de papel. 
(Dietzsch, 2006, p. 731)

Em se tratando de tempo e imaginário na e da cidade, durante a 
presente pesquisa, uma provocação me foi lançada: a de inserir meu 
corpo no espaço e contar o que os lugares narravam a partir da observa-
ção detalhada da paisagem: arquitetura, adereços, portas, janelas, saca-
das, o envelhecimento, cheiros, vestígios, o abandono dos vários prédios 
históricos junto à atmosfera do passado, que faz fustigar nosso imaginá-
rio. E, a partir dessa cartografia perceptiva e sensorial, compus o texto a 
seguir no meu caminhar aos lugares da memória da cidade.
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Ao caminhar atentamente pelas ruas centrais da cidade de São Paulo – 
que os manuais históricos indicam o descobrimento de uma terra, de um 
lugar que antes já existia e com ela uma grande nação composta por dife-
rentes etnias, guerreiras e livres e de cabelos negros e uma grande popu-
lação de africanos sequestrados e escravizados implantada pelo invasor 
neste continente – floresceu uma sensação envolta pela memória reve-
lando os lugares há muito já esquecidos.

O cenário e a atmosfera me levaram a lugares além do somente ver e inter-
pretar. Pude, sim, imaginar e criar uma cena infinita de feitos e momentos 
cotidianos. Pensei em velhos nomes, casarões, pessoas e muitos rios e nas-
centes encobertos pela civilização. 

Quis apagar o mapa que nos ensinaram e criar o meu próprio. Mapa dos 
lugares por onde andei, imaginei, desenhei, pintei e inseri meu momento 
e pertencimento ao tempo e lugar. E assim fiz. 

Meus passos me levaram a um percurso ao mesmo tempo real e imaginá-
rio: ruas, largo e viadutos até a Consolação para lá receber um acalento. 
Nomes não importam, e sim o tempo que se desloca e se transpõe.

São tantos poemas, histórias, momentos que um mapa não sus-
tentaria suas aspirações e inspirações. E assim como o Mapa-Múndi de 
Ptolomeu, que possui coordenadas geográficas incorretas e ventos repre-
sentados por cabeças, o meu também é coordenado por cores, dores, 
amores, medos, lutas, nascimento, morte e ressurreição embaixo e acima 
da Terra.2 

Além do caminhar, outro atributo fundamental nas impressões 
mnêmicas é a linguagem, e aqui não me refiro apenas ao ato da fala em si, 
mas a todos os atos que dão sentido à memória, ou seja, sensações do e no 
corpo: cheiro, paladar, medo, felicidade etc., que muitas vezes não pode-
mos transformar em símbolos verbais. Já a narrativa está intimamente 
ligada à construção das diversas identidades humanas atravessadas pela 

2 O texto foi produzido durante a atividade Entre o Livro e o Lugar (2015), programada 
pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Ao final foi organizada uma exposição 
com a produção de textos e imagens de todos os participantes. 
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temporalidade no frequente movimento e reinvenção, pois, por fazermos 
parte da linha do tempo, não somos os mesmos sempre, assim como a 
história não é.

Essa característica da memória, imagem e imaginário está pre-
sente em todos os povos e culturas, e, neste artigo, faço referência aos 
povos africanos que foram sequestrados e trazidos pelo Atlântico em 
direção ao Brasil e outros países da América e da Europa, para serem 
escravizados; nesse cenário etnocida3, termo cunhado pelo antropólogo 
Pierre Clastres, a memória se transpõe como forma de resistência diante 
do plano exploratório e “anticivilizador” de aniquilar corpos, histórias, 
afetos, línguas, religião pelo escravizador.

Apesar desse contexto desumanizador, vários povos africanos 
escravizados resistiram à violência e exploração, mantendo sua cultura, 
memórias e histórias no registro de suas simbologias e significados pela 
cidade nos serviços de ferreiro prestados aos escravizadores, como, por 
exemplo, o povo Akan da antiga Costa do Ouro (atual Gana), que, ao 
construir portões de ferro, inseria uma variação de símbolos que o colo-
nizador desconhecia. O ideograma “Adinkra” e a simbologia do “Sankofa” 
são alguns deles.

[...] “Sankofa é um pássaro africano de duas cabeças que, segundo a filo-
sofia do povo Akan, significa “nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo 
que ficou atrás”. Em outras palavras, podemos ler como o retorno ao pas-
sado para ressignificar o presente. 

Este símbolo faz parte de um conjunto ideográfico, o adinkra, que o 
povo da antiga Costa do Ouro (atual Gana), o povo Akan, concebeu, e 
que posteriormente, se espalhou pelo Togo, Costa do Marfim e países da 
África Ocidental. Um dos exemplos mais conhecidos da resistência escul-
pida em ferro que os colonizadores até então não entendiam o significado 

3 [...] Se o termo genocídio remete a ideia de “raça” e à vontade de extermínio de uma mino-
ria racial, o termo etnocídio aponta não para a destruição física dos homens (caso em que 
se permaneceria na situação genocida), mas para a destruição de sua cultura. O etnocídio, 
portanto, é a destruição sistemática dos modos de vida e pensamento de povos diferentes 
daqueles que empreendem essa destruição. Em suma, o genocídio assassina os povos em 
seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito. (Clastres, 2004, p. 83)
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daquele símbolo, mas que todos aqueles, vindos do continente africano, o 
identificavam como uma simbologia de luta, de resistência e de preserva-
ção de suas histórias.
Estas memórias estão expostas a todo momento nos grandes portões 
dos bairros, mas principalmente nos portões dos grandes edifícios das 
capitais do país, que saúdam todos aqueles que descendem desta popu-
lação escravizada, mas que não é de compreensão da grande população, 
assim como não era dos colonizadores nos tempos passados. Além de 
toda arte produzida, esculpida e talhada a mão que levam títulos euro-
peus, mas que todos os contornos e detalhes levam a mão de obra e o 
traçado de povos africanos. Uma verdadeira desvinculação da arte e do 
serviço braçal, a negação das potencialidades, sub julgamento dos feitos 
e a escrita do “vencedor” que renega qualquer memória ao povo escravi-
zado.” (Cerqueira, 2016)

É possível identificar nas diversas construções antigas os portões 
com o registro da memória, arte e cultura do povo Akan e de muitos 
outros que ainda não sabemos, a mensagem subliminar dessa etnia afri-
cana diante da hegemônica cultura europeia na colonização de diversos 
países nos continentes americanos e africanos.

E a  população  negra  escravizada  atuou  firmemente  pela  sua liberta-
ção, porém quando essa possibilidade ainda parecia irreal, sua resistência 
sempre foi algo nítido entre os escravizados, que ao ter sua força de tra-
balho e seus corpos submetidos ao trabalho forçado e a violência, usou de 
suas memórias e raízes na realização destes trabalhos, tornando-os um 
espaço de resistência, como, por exemplo, os africanos ferreiros que escul-
piram em seu trabalho símbolos de resistência,  como  uma  variação  de  
um  ideograma  adinkra,  o “sankofa”. (Cerqueira, 2017)

A antropologia interpretativa elucida, a partir de uma etnogra-
fia hermenêutica, as práticas sociais, simbólicas e discursos de uma 
dada cultura, do saber local, apontando a cultura como teias de signi-
ficados tecidas pelo homem e nas quais ele enxerga seu mundo, sempre  
procurando dar seu significado (Geertz, 1973).
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Fotos: Arlete Fonseca de Andrade.

Foto antiga da igreja (anônimo). Área externa e interna da igreja Nossa 
Senhora dos Aflitos4 

[...] Os akan tinham como unidade básica da sociedade a família, que era 
comandada pelas mulheres. [...] os ideogramas, ... simbologia de vida, ... 
são chamados adinkra, palavra que significa adeus, visto seu primeiro uso 

4 Sankofa: significado desse símbolo africano. Disponível em: https://www.dicionario-
desimbolos.com.br/sankofa-significado-desse-simbolo-africano/. Foto dos portões: 
à esquerda, Erenay Martins; à direita, Renata Zupiroli. Foto Sankofa: Design Étnico: 
books.scielo.org. Foto dos ideogramas: Consulado Geral de Angola de São Paulo.

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/sankofa-significado-desse-simbolo-africano/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/sankofa-significado-desse-simbolo-africano/


Memória, imagem e esquecimento na cidade de São Paulo:  
lugares de escravidão, resistência e conflitos silenciados

19

ter sido nas estamparias em ocasiões fúnebres ou festivais de homenagem. 
Eram destinadas aos trajes de reis e líderes espirituais, em ritos e ceri-
mônias” (Menezes, 2000). [...] Cada símbolo tem um nome e um signifi-
cado. Derivam de provérbios, fatos históricos, comportamentos humanos, 
tornando-se fatores identificadores e potencializadores da imagem de 
todo o produto. [...] A comunicação por meio das vestimentas é de valor 
essencial para a cultura akan, pois a potencialidade da imagem, por meio 
dos signos, ... incorpora, preserva e transmite aspectos da história, filoso-
fia e normas socioculturais de seu povo. Identidade cultural não é uma 
essência fixa, que se mantém imutável em relação à história e à cultura. É 
sempre construída por meio da memória, fantasia, narrativa e mito. 

[...] Sankofa, que significa “voltar e apanhar de novo” – seria aprender com 
o passado, construir sobre as fundações do passado. (Castro e Menezes, 
2009, pp. 39-40)

Conhecer a cultura de um povo dentre mais de uma centena de 
grupos étnicos do continente africano sequestrados e escravizados como 
resultado da colonização que marca a história entre Brasil e África é fun-
damental para que possamos entender suas práticas sociais e culturais 
tão fortemente presentes em nosso cotidiano.

É nesse contexto que a pesquisa tem como proposta andar, ima-
ginar, sentir, ler e (re)descobrir os vestígios e rastros que a cidade de 
São Paulo apresenta de uma história e memória que ficou esquecida 
por mais de 300 anos, baseada numa ideologia elitista e higienista, no 
anseio utópico de uma cidade símbolo de modernização, na tentativa de 
apagar toda referência e impressão que possa trazer a memória de um 
lugar “rudimentar”, “atrasado” e ocupado em sua maioria por africanos 
escravizados, pobres, indigentes doentes, somada às suas práticas públi-
cas punitivas e de condenação severa aos corpos esfacelados e sepultados 
em covas rasas. 

Dessa proposta higienista, o historiador Sidney Chalhoub revela 
a problemática em relação as classes perigosas que ocupavam e ainda 
ocupam os lugares da cidade:
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[...] As classes pobres não passaram a ser vistas como classes perigosas 
apenas porque poderiam oferecer problemas para a organização do tra-
balho e a manutenção da ordem pública. Os pobres ofereciam também 
perigo de contágio. Por um lado, o próprio perigo social representado 
pelos pobres aparecia no imaginário político brasileiro de fins do século 
XIX através da metáfora da doença contagiosa: as classes perigosas con-
tinuaram a se reproduzir enquanto as crianças pobres permanecessem 
expostas aos vícios de seus pais. Assim, na própria discussão sobre a 
repressão à ociosidade, que temos citado, a estratégia de combate ao pro-
blema é geralmente apresentada como consistindo em duas etapas: mais 
imediatamente, cabia reprimir os supostos hábitos de não trabalho dos 
adultos; a mais longo prazo, era necessário cuidar da educação dos meno-
res. (Chalhoub, 1996, p. 29)

Esse cenário contrário aos interesses da elite representava uma 
ameaça ao corpo social e, assim, surge o discurso e projeto ideológico de 
limpeza e controle social. A historiadora Maria Izilda Matos esclarece 
sobre o processo urbano dessa política higienista:

[...] Nesse processo, a problemática da cidade foi delineada enquanto 
questão – a chamada questão urbana- encontrando-se atravessada pelos 
pressupostos da disciplina e da cidadania, passando a cidade a ser reco-
nhecida como espaço de tensões. A primeira via a focalizar a cidade de 
São Paulo como uma ‘questão’ foi a higiênico-sanitarista, conjugando o 
olhar médico com a observação/transformação do engenheiro, junto a 
uma política de intervenção de um Estado planejador/reformador, que 
procurou de todas as formas neutralizar o espaço, dar-lhe uma qualidade 
universal e manipulável, mediante a ‘racionalidade e objetividade’ da ciên-
cia, que tem função-chave na sua luta contra o ‘arcaico pela ordem e pro-
gresso’, caminhando conjuntamente ao desejo já latente e generalizado de 
‘ser moderno’, em que a cidade aparece como sinônimo de progresso em 
oposição ao campo. Conjuntamente à questão urbana, constrói-se a ques-
tão social com o surgimento da pobreza e a identificação do outro – o 
pobre, o imigrante. (Matos, 1996, p. 133)

Aliado às medidas higienistas e disciplinadoras das classes menos 
favorecidas implantadas a partir da 1.ª República, o Estado comunga da 
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visão ideológica das elites e passa a ter papel central de intervenção nesse 
processo que ultrapassa a organização pública em relação aos grupos 
marginalizados, a fim de apagar qualquer referência e memória dos luga-
res e práticas do passado totalitário secular e desejo de projetar outra e 
nova cidade empenhada na crença de um futuro baseado na moderniza-
ção de propostas urbanísticas inovadoras, como bem descreve a citação 
do geógrafo Maurício de Almeida Abreu:

[...] Esta fé no “país do futuro” tornou-se uma ideologia avassaladora a 
partir da República, e isto explica por que foram tão bem sucedidas, no 
século XX, as reformas urbanísticas radicais que tanto transformaram 
a face de diversas cidades brasileiras. Viabilizadoras desse futuro, essas 
reformas tiveram grande acolhida entre as elites modernizadoras do país, 
que jamais hesitaram em enfrentar qualquer apego a antigos valores, a 
antigas “usanças” urbanas, taxando sempre esse comportamento como um 
indicador de conservadorismo, de atraso, de subdesenvolvimento. (Abreu, 
1998, pp. 80-81)

Nesse contexto, entre tempos, lugares, história, povos, cultura e 
políticas de exclusão e violência, o ideograma Sankofa nos ensina que 
“nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás”. Ou seja, a pos-
sibilidade de retornarmos ao passado para ressignificar nosso presente. 

Desenvolvimento

Memória, imagem e esquecimento na cidade de São Paulo: lugares 
de escravidão, resistência e conflitos silenciados, foco central desta inves-
tigação tem a intenção de enfatizar lugares que narram acontecimentos 
históricos de uma época, de uma população, do período colonial até os 
dias atuais. E um deles é o bairro da Liberdade, localizado na região cen-
tral da cidade, por suas características relacionadas à memória, popula-
ção, temporalidade, imagem, esquecimento e redescobertas. 

O bairro da Liberdade no passado foi palco de conflitos sociais e 
políticos, escravidão, punição e enforcamentos. Já no presente, dialoga 
a partir dos poucos patrimônios de pedra e cal que restaram, como a 
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Capela Nossa Senhora dos Aflitos5 e a Igreja Santa Cruz das Almas 
dos Enforcados; outros sem tal materialidade, como o Cemitério dos 
Aflitos,6 o Pelourinho, o Largo da Forca; e outros próximos, como Largo 
do Rosário, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 
Igreja Nossa Senhora da Misericórdia, entre outras, que foram demoli-
das, descontextualizadas e esquecidas no propósito ideológico higienista 
e desenvolvimentista a partir das primeiras décadas do século XX, a fim 
de acelerar o processo urbano e modernizador da cidade. Porém, mesmo 
com todo esse interesse político, os rastros e vestígios dos lugares conti-
nuam presentes para serem (re)descobertos em meio às interferências e 
interlocuções do cotidiano. 

O Cemitério dos Aflitos, por exemplo, foi o primeiro cemité-
rio público da cidade de São Paulo a prestar serviço no sepultamento 
aos corpos das classes marginalizadas: africanos escravizados, pobres, 
condenados da justiça sentenciados a pena de morte, indigentes e não 

5 “Localizada em uma viela no bairro da Liberdade, centro de São Paulo, a Capela dos 
Aflitos é um dos muitos recantos paulistanos cuja História é esquecida ou até desco-
nhecida. [...] A capela foi construída em 1779 pelo mesmo fundador do cemitério que 
exerceu suas funções sacerdotais entre 1774 e 1789, foi elevada ao culto de Nossa Senhora 
dos Aflitos por conta dos inúmeros escravos e pessoas pobres que ali transitavam em 
busca de consolo. Até a venda e loteamento dos terrenos em redor da capela, onde ante-
riormente eram enterrados seus fiéis, o cemitério foi administrado pela Irmandade de 
Nossa Senhora dos Aflitos e posteriormente pela mitra diocesana que quando de sua 
desapropriação e venda conservou a Igreja e seus entalhes originais de barroco paulistano. 
[...] Reduto dos humildes e pobres, a capela espera pacientemente a restauração de sua 
estrutura e de sua história perdida entre os numerosos empreendimentos da metrópole.” 

6 “Segundo autos da igreja e livros de óbitos da Paróquia da Sé, Dom Frei Manoel da 
Ressurreição, Bispo de São Paulo, fundou, em 1775, um cemitério destinado aos escra-
vos, supliciados e indigentes contiguo a um hospital que ali existia. Até esta época todos 
os mortos eram inumados nas Igrejas, excetuando os variolosos, também chamados de 
bexiguentos. Ainda segundo registros da cúria Metropolitana e da Sé consta-se que o 
primeiro corpo a ser enterrado ali pertencia a Maria de Mattos, parda e forra e o último já 
no ano de 1888 pertencia a Casemiro Munhambano, preso condenado a galés perpétuas. 
Embora tenha sido administrado pela Igreja e Irmandade de nossa Senhora dos Aflitos, 
o Cemitério foi considerado público para a população pobre de escravos, indigentes e 
infratores até a inauguração do cemitério da Consolação em 1858. A partir de então, por 
volta do final da década de 1880 a Mitra diocesana formalizou a posse do terreno para 
loteamento e venda, ficando apenas a capela.” 

 http://www.preservasp.org.br/04_informativo_capela_aflitos

http://www.preservasp.org.br/04_informativo_capela_aflitos
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católicos, isso porque, no período colonial, o local de sepultamento era 
eminentemente uma questão de classe social. As famílias católicas abas-
tadas eram sepultadas no terreno das igrejas com todo expediente neces-
sário, já à população marginalizada restava o entorno, em covas rasas 
e sem cerimônias. Com o tempo, a falta de local para sepultar aqueles 
que não pertenciam às classes privilegiadas acaba se tornando um pro-
blema na cidade, e, por ordem governamental, é criado no ano de 1775 o 
Cemitério dos Aflitos.

O desdém em relação ao sepultamento dessas populações era o 
mesmo em vida, a ponto de encontrar corpos e ossadas fora dos túmu-
los principalmente no período de chuvas, necessitando sepultá-los nova-
mente. No arquivo da Cúria Metropolitana um documento relata essa 
condição:

[...] nesta paróquia são os corpos sepultados no patteo da igreja matriz, 
acontecendo já por muitas vezes amanhecerem escavadas algumas 
sepulturas por caes [...] um lugar onde passa uma estrada, um lugar 
ingreme onde ocorrendo as águas com impetuosidade tem feito que 
alguns ossos humanos tenham que ser resepultados. (Arquivo da Cúria 
Metropolitana SP)

Após a inauguração do Cemitério dos Aflitos, a Capela Nossa 
Senhora dos Aflitos é inaugurada no ano de 1779, ao lado do cemitério –  
ambos administrados pela Irmandade de Nossa Senhora dos Aflitos e, 
posteriormente, pela Mitra Diocesana de São Paulo – para celebração 
de missas e confortar as aflições das populações excludentes: africanos 
escravizados e condenados da justiça na aplicação da pena de morte por 
enforcamento. 

[...] os escravos vindos dos baixos do Carmo, da várzea do Tamanduateí, 
subiam a Tabatinguera. Paravam estatelados na Igrejinha da Boa Morte. 
Seguiam ao pelourinho, ali no atual Largo Sete de Setembro. Viam o 
suplício dos seus irmãos de cor e destino. Seguiam, não raras vezes, até 
o Largo da Forca (atual Liberdade), mais ou menos onde hoje se situa a 
Igreja dos Enforcados. Nesta paragem balouçavam os corpos inanimados 
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dos escravos condenados à morte certa. Seus irmãos de cor e sorte des-
ciam aos Aflitos. E ali compartilhavam a dor de uma vida sem esperanças. 
(Arquidiocese de São Paulo/Região Episcopal Sé)

Apesar das muitas dificuldades na manutenção e preservação de 
sua arquitetura original desde sua fundação, a Capela Nossa Senhora 
dos Aflitos resiste sufocada entre imóveis residenciais e comerciais cons-
truídos no seu entorno e ainda cumpre sua agenda religiosa semanal-
mente aos que ali vão fazer suas preces, promessas, e também rezar para 
as almas dos aflitos e injustiçados.

Além de sua relevância histórica, a Capela preserva e cultiva a 
memória de Francisco das Chagas7, mais conhecido como Chaguinhas. 
Personalidade popular bem conhecida pelos frequentadores. Trata-se 
do soldado do 1.º Batalhão de Caçadores de Santos que, em 23 de 
junho de 1821, liderou movimento contra a Coroa Imperial devido ao 
não pagamento dos soldos durante cinco anos. Esse movimento resul-
tou na prisão e sentença de morte por enforcamento. Posteriormente, 
foi sepultado no Cemitério dos Aflitos, no dia 21 de setembro de 1821.8 
Desde então, muitos devotos o consideram um santo popular e pedidos 
são feitos escritos em pequenos bilhetes de papel inseridos entre os vãos 
da porta da Capela, além da oferta de faixas, flores e velas em agradeci-
mento pelas graças alcançadas. 

7  “Em 1827, a Igreja tornou-se popular quando o soldado Francisco das Chagas permane-
ceu em suas dependências na noite que antecedeu sua morte por enforcamento. Soldado, 
o negro Chaguinhas, como era conhecido, foi condenado por liderar rebelião por paga-
mento de soldo.

8 Há várias narrativas que circulam sobre a prisão e enforcamento de Chaguinhas. A mais 
popular relata que no dia do enforcamento [...] “a corda arrebentou por três vezes. Sob 
os gritos de liberdade da população, o carrasco então tomou emprestado o laço de couro 
de um vaqueiro e consumou o suplício. Transformado em velário, a sala da prisão atrai 
fiéis que batem à porta três vezes pedindo graças. Localizada em local popular do século 
dezenove, a forca encontrava-se onde se ergue hoje a Praça da Liberdade, onde em frente 
se encontra a Igreja Santa Cruz dos Enforcados foco de interessante sincretismo religioso.”

 http://www.preservasp.org.br/04_informativo_capela_aflitos

http://www.preservasp.org.br/04_informativo_capela_aflitos
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Fotos: Arlete Fonseca de Andrade. 

Foto antiga da igreja (anônimo). Área externa e interna da igreja Nossa 
Senhora dos Aflitos

O enforcamento no período colonial era um “evento” popular e 
usado como símbolo para reprimir e amedrontar os rebeldes e evitar a 
fuga dos africanos escravizados.

Em 1874, a pena de morte é extinta e a forca retirada, porém 
familiares das vítimas, religiosos e supersticiosos conceberam ao local 
o contexto de peregrinação e oração e firmaram uma pequena cruz de 
madeira, dando-lhe o nome de Santa Cruz dos Enforcados. Ao pé da 
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cruz, acendiam velas para iluminar o caminho daqueles que foram puni-
dos e mortos injustamente. A respeito, a historiadora Maria Angela 
Vilhema cita que:  

[...] crentes de todas as raças, especialmente criaturas simples, porque 
não possuem na terra, senão as esperanças do céu improvisaram um veló-
rio paupérrimo, já negro de inúmeros anos, em que perenemente flutua 
as chamas sangrentas das velas que acendem por intenções das almas. 
(Vilhena, 2012, p. 26)

Dessa devoção, a Diocese de São Paulo inaugura, em 1887, a Igreja 
Santa Cruz das Almas dos Enforcados no mesmo local da cruz. Hoje, 
a igreja é visitada diariamente por um grande público de devotos, reli-
giosos de diversas crenças e turistas. Em seu velário, há uma quantidade 
considerável de vela no desígnio de orações e promessas para as almas 
daqueles que partiram.9 

A cidade de São Paulo até final do século XIX era muito rudimen-
tar, pouco produtiva e despovoada. Em 1854, havia 23.834 habitan-
tes e 29,7% dessa população era formada por africanos escravizados e 
libertos.10 A condição da pobreza foi atribuída por alguns historiado-
res, como Rubens Borba de Moraes, à dificuldade de comunicação com 
o mar (Saint-Hilaire, 1972), pois não existia até então o caminho que 
ligava a cidade ao oceano, que favorecia o desenvolvimento do comércio 
local e, também, a comunicação com outros povos. 

O sistema de escravidão na cidade de São Paulo era bem diferente 
no tratamento aos africanos escravizados em relação ao rural, pois não 
havia senzalas como nas fazendas e podiam circular pela cidade cum-
prindo ordens de seus senhores e exercendo funções de cozinheiros, 
cocheiros, quitandeiros, ferreiros, sapateiros, pedreiros etc. 

9 Era comum encontrar no local velas pretas e vermelhas e oferendas (pão, arroz, feijão) 
– referência a religião de matriz africana –, mas essa prática foi proibida pela igreja. 
Informação fornecida pelo zelador da igreja.

10 Dados obtidos no livro Brancos e negros em São Paulo, de Florestan Fernandes e Roger 
Bastide.
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Era muito comum os africanos escravizados serem alugados – 
escravos de ganho – à Câmara Municipal na prestação de serviços públi-
cos.11 Desse modo, a circulação nas ruas era constante, favorecendo uma 
aproximação maior com e na cidade em comparação aos que viviam na 
área rural, que tinham em sua rotina somente o local do trabalho e a sen-
zala. A respeito, a urbanista Raquel Rolnik diz:

[...] A rua era também território de escravos. A contiguidade dos sobrados 
nas zonas centrais cidade contribuía para que fosse intensa a circulação 
de escravos domésticos: buscando água nos chafarizes, indo ou voltando 
com a roupa ou os dejetos para jogar nos rios, carregando cestas perto dos 
mercados, transportando objetos de um ponto a outro da cidade. [...] Nas 
ruas do centro, escravos domésticos misturavam-se aos de ganho, aluga-
dos por seus senhores por hora ou dia. Ser escravo de ganho era um dos 
caminhos possíveis para a conquista da liberdade, na medida em que pos-
sibilitava a compra da alforria através da formação de um pecúlio próprio. 
(Rolnik, 1989, s/p)

Nesse exercício, a cidade passa a ser um instrumento de integração 
e socialização entre a população escravizada. Cria-se uma “rede de socia-
lização e sobrevivência negra paralela à escravidão” (Rolnik, 1989), além 
da possibilidade de os escravizados fugidos das fazendas refugiarem-se 
na cidade e permanecerem na condição de anônimos. 

As pontes, os mercados, os chafarizes eram alguns dos pontos de 
encontro, assim como o Largo da Misericórdia, Ladeira da Memória e os 
espaços das irmandades religiosas negras.

[...] Nos mercados abasteciam-se os vendedores e as “negras de nação”, qui-
tuteiras que se espalhavam pelos espaços públicos da cidade; ali também 
situavam-se os ervanários africanos, fundamentais para as práticas cura-
tivas dos pais de santo e as obrigações de seus filhos. [...] As irmandades 
funcionavam como ponto de agregação. Muitas, como a Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo, chegaram a 

11 Ver: http://www.saopauloantiga.com.br/anuncios-de-escravos/

http://www.saopauloantiga.com.br/anuncios-de-escravos/
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abrigar libertos e, como a Confraria dos Remédios, envolveram-se direta-
mente na campanha abolicionista, articulando quilombos rurais às redes 
de apoio urbanas. (Rolnik, 1989, s/p)

Apesar da historiografia citar a formação de quilombos predo-
minantemente nas zonas rurais, havia também os urbanos, como o 
Quilombo Saracura, localizado no bairro da Bela Vista (Bixiga), que 
abrigava libertos, fugitivos e descendentes em moradias coletivas conhe-
cidas por cortiços antes da chegada da imigração europeia no final do 
século XIX (Wissembach, 1998).

Entre os séculos XIX e XX, o cenário da cidade se transforma 
rapidamente em função da modernização e urbanização com a chegada 
da segunda frente de imigrantes ( japoneses) para o trabalho agrícola. 
Ao final de seus contratos, os imigrantes japoneses fixam-se na cidade 
de São Paulo, no bairro da Liberdade, causando um desequilíbrio social 
e habitacional pela falta de planejamento urbano. Nesse processo, boa 
parte do terreno da região – propriedade da Mitra Diocesana – é loteada 
em hasta pública pelas autoridades eclesiásticas para a construção de 
ruas, conservando apenas o beco e a Capela Nossa Senhora dos Aflitos. 

No arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, encon-
tram-se alguns documentos, e um deles informa que o Bispo Dom 
Lino Deodato Rodrigues de Carvalho12 loteou e leiloou a área do 

12 “Parte do episcopado de Dom Lino em São Paulo transcorreu em período republicano, no 
qual as indicações para os cargos eclesiásticos por parte do governo cessaram em razão da 
separação entre Igreja e Estado em 1891. Neste período, foi resolvida judicialmente a pen-
dência entre Igreja e Estado, por haver o Governo mandado demolir a Igreja do Colégio 
dos Jesuítas, como se fosse uma propriedade nacional. Obteve ganho de causa, recebendo 
a Mitra Diocesana a importância de duzentos e cinquenta e três contos de réis, quantia 
está aplicada na construção da igreja do Imaculado Coração de Maria, anexa à residência 
dos padres Missionários.

 Em outro episódio, Dom Lino Deodato lutou bravamente contra o Estado, tendo em 
vista que Sua Majestade dom Pedro II, havia estabelecido que o produto das loterias ser-
viria de auxílio para a construção da Catedral e com o advento da República, o então presi-
dente, doutor Prudente de Morais, determinou que a quantia arrecadada (200:000$000) 
e depositada no Tesouro Estadual, fosse destinado a construção de uma escola normal, 
já que o Estado estava separado da Igreja. Os esforços do bispo em demonstrar a ile-
galidade daqueles atos foram em vão.” (Arquidiocese de São Paulo). Disponível em: 
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Cemitério.13 Essa decisão, porém, não agradou em sua completude. No 
arquivo da Cúria encontrei um documento rascunhado que diz:

Enquanto ao pedido para profanar-se o Cemitério de Nossa Senhora dos 
Aflitos com o intuito de tirar-se do respectivo terreno a pretendida utili-
dade, a Santa Casa, como acessório de mendicidade, não pode ter lugar por 
ser evidente na minha opinião, que a Irmandade da Misericórdia não tem 
direito algum sobre o cemitério. É sabido que a Irmandade da Misericórdia 
nunca teve a pose ou outra administração desse cemitério, porquanto não 
consta que desde a fundação do mesmo há mais de um século, a Irmandade 
tivesse um empregado para zelar o cemitério e que tivesse despendido qual-
quer quantia com a sua conservação o que deu-se entretanto por parte da 
autoridade diocesana que há muito tempo tem mantido empregado ou 
uma comissão da sua nomeação para zelar o cemitério e sua respectiva 
capela, bem assim despendido [...] sua conservação, como acontece há cerca 
de 500. PT. (Arquivo Cúria Metropolitana de SP)

Na formalização do território, o Cemitério dos Aflitos é extinto e 
no local são construídos imóveis e ruas, solapando o local em que incal-
culável número de pessoas haviam sido sepultadas,14 violando nova-
mente os corpos e a memória das vítimas e excluindo-as da história 
social da cidade, conforme demonstra a citação a seguir: 

[...] este cemitério era tão desprestigiado na cidade que, algum tempo 
mais tarde, nem mesmo a igreja por ele se sentia responsável. O abandono 
chega a tal ponto que ninguém mais sabia sob as ordens de quem o esta-
belecimento estava. O próprio sacristão que ali trabalhava chegou a pedir 
em 1830 que a Câmara lhe pagasse um salário pelos serviços que pres-
tava. A resposta dos vereadores à solicitação foi bem clara: “Despachou-se 

http://www.arquisp.org.br/historia/dos-bispos-e-arcebispos/bispos-diocesanos/
dom-lino-deodato-rodrigues-de-carvalho

13 Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo.

14 No decorrer da pesquisa buscou-se por registros em arquivos públicos sobre a retirada 
das ossadas e nenhum documento foi encontrado. Porém, a comprovação do que já se 
supunha foi confirmada em dezembro de 2018.

http://www.arquisp.org.br/historia/dos-bispos-e-arcebispos/bispos-diocesanos/dom-lino-deodato-rodrigues-de-carvalho
http://www.arquisp.org.br/historia/dos-bispos-e-arcebispos/bispos-diocesanos/dom-lino-deodato-rodrigues-de-carvalho
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o requerimento de João Baptista Lara, sacristão do cemitério: - que não 
tem lugar a gratificação que pede, visto que o atual cemitério não está a 
cargo da Câmara. (Camargo, s.d., p. 75)

A constatação desse fato é a recente descoberta de ossadas15 no ter-
reno ao lado da Capela Nossa Senhora dos Aflitos durante a demoli-
ção e construção de um prédio comercial entre os meses de outubro e 
dezembro de 2018.

Esse importante fato comprova que se trata do Cemitério dos 
Aflitos e que as ossadas não foram retiradas e transferidas para o 
Cemitério da Consolação antes do processo de urbanização do bairro, 
como algumas fontes indicavam. Outra comprovação relevante sobre o 
Cemitério dos Aflitos é de que era destinado às populações marginaliza-
das, principalmente africanos escravizados, pois, além dos dados históri-
cos, junto a um dos esqueletos encontrou-se um colar de contas de vidro 
que indica pertencer a alguma etnia e ou religião de matriz africana.16

Com tal evidência, um Projeto de Lei foi encaminhado à Câmara 
Municipal (dezembro de 2018) a fim de criar o Memorial dos Aflitos. E, 
em 28 de janeiro de 2020, a prefeitura sancionou a Lei n.º 17.310, deter-
minando que as descobertas arqueológicas da região, ossadas e demais 
resquícios do antigo Cemitério dos Aflitos farão parte do memorial na 
“preservação de acervo arqueológico e memória dos africanos que viveram 
no bairro da Liberdade durante o período da escravidão” (G1 SP, 2020).17

15 Até o momento foram encontrados os esqueletos de nove pessoas pelos arqueólogos.

16 “Um grupo de arqueólogos identificou resquícios do Cemitério dos Aflitos, o primeiro 
cemitério público da cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, sob os escombros de 
um edifício. De acordo com os pesquisadores, ao menos sete esqueletos da época da escra-
vidão no Brasil, enterrados no período de 1775 a 1858, foram localizados entre outubro 
e dezembro de 2018. A área localizada entre as ruas Galvão Bueno e dos Aflitos, atrás 
da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, é uma propriedade particular e até o início 
deste ano abrigava um prédio. A proprietária do espaço decidiu demolir o edifício por 
causa de problemas estruturais e construir um novo empreendimento comercial no local.” 
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/arqueologos-
-encontram-ossadas-da-epoca-da-escravidao-em-terreno-no-centro-de-sao-paulo.ghtml

17 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/30/covas-sancio-
na-lei-que-cria-memorial-em-terreno-na-liberdade-onde-ossadas-do-tempo-da-escravi-
dao-foram-encontradas.ghtml

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/arqueologos-encontram-ossadas-da-epoca-da-escravidao-em-terreno-no-centro-de-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/arqueologos-encontram-ossadas-da-epoca-da-escravidao-em-terreno-no-centro-de-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/30/covas-sanciona-lei-que-cria-memorial-em-terreno-na-liberdade-onde-ossadas-do-tempo-da-escravidao-foram-encontradas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/30/covas-sanciona-lei-que-cria-memorial-em-terreno-na-liberdade-onde-ossadas-do-tempo-da-escravidao-foram-encontradas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/30/covas-sanciona-lei-que-cria-memorial-em-terreno-na-liberdade-onde-ossadas-do-tempo-da-escravidao-foram-encontradas.ghtml
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Fonte: Arte/G1.

Fotos dos arqueólogos no terreno que pertencia ao Cemitério dos Aflitos

Em se tratando de diversidade cultural, a paisagem do território 
hoje é muito diferente do que se apresentava até fins do século XIX. 
Junto às igrejas católicas do período colonial, outras religiões e práti-
cas foram surgindo, como budismo, umbanda, protestantismo, espiri-
tismo e, mais recente, as pentecostais e esotéricas, somadas às várias lojas 
comerciais que disputam espaço na venda de diversos símbolos religio-
sos e de crenças. 

A diversidade de povos, hábitos, crenças e costumes que o bairro da 
Liberdade possui não é um fenômeno local. Trata-se de uma caracterís-
tica cultural marcante no país desde a chegada do “colonizador”, quando 
se encontrava povoado por centenas de etnias, e, depois, de milhões de 
africanos na condição de escravizados. 

Diferentes povos, culturas, territórios, cruzamentos de frontei-
ras vão se acomodando “[...] modificando conceitos sobre identidade, 
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cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo” (Canclini, 2006, 
XVII), e nas línguas, que coexistem e dialogam desde a Antiguidade. 
Por outro lado, contextualizo que ao mesmo tempo que o processo de 
hibridação cultural aproxima a inter-relação entre diferentes culturas, 
também há conflitos e exclusão por grupos hegemônicos quando se trata 
de pertencimento, identidade e territorialidade, excluindo populações 
migrantes do desenvolvimento local – cidades, estados, países, grupos e 
classes –, o que resulta na necessidade de reinventar e recriar o mundo 
que habitam a partir de sua dimensão, expressão e convivência.

Entre (re)descobertas e transformações, os lugares e memórias do 
território da Liberdade coexistem, e seu legado maior é o patrimônio e 
suas dimensões do concreto ao abstrato, do material ao simbólico, que 
desde o mundo clássico abrangem vários significados e categorias como: 
financeiro, imobiliário, cultural, arquitetônico, artístico, entre outras, 
podendo ser de família, país e pessoa. Nesse caso, a referência é o patri-
mônio enquanto entendimento da vida social e cultural e sua construção 
cotidiana.

As igrejas Santa Cruz das Almas dos Enforcados e Nossa Senhora 
dos Aflitos perpetuam o patrimônio de pedra e cal, e contemplam o 
intangível em que narrativas são reinventadas, proporcionando novas 
visões e ocupação. Nesse processo, o catolicismo rústico tem papel fun-
damental no diálogo entre memória e lugar na relação com os devotos e 
santos populares e nas manifestações de fé e devoção, persistindo entre 
as dobras do tempo e processos de apagamento ocasionados pelo cresci-
mento desgovernado da cidade e interesses de classes. A respeito, Maria 
Isaura Pereira de Queiroz elucida:

[...] Do ponto de vista religioso, o povo brasileiro foi obrigado a se adap-
tar a duas condições fundamentais, desde os primeiros tempos da colo-
nização: quantidade mínima de sacerdotes e falta de conhecimentos 
religiosos. A adaptação se deu espontaneamente, e se exprimiu numa 
organização e reinterpretação do catolicismo tradicional trazido pelos 
colonos portugueses e de um lado e, de outro lado, de catolicismo ofi-
cial trazido pelos poucos sacerdotes... [...] A forma tomada pelo catoli-
cismo rústico brasileiro sofreu influências fundamentais de dois fatores: 
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do catolicismo popular português e da falta de sacerdotes. Em Portugal, 
o catolicismo popular tinha – e tem ainda – como fulcro o culto dos 
santos... [...] tudo isto se transportou para o Brasil: aqui como lá, o culto 
dos santos permaneceu a base do catolicismo popular. (Queiroz, pp. 105, 
106 e 109)

Os lugares contam suas próprias histórias, estão vivos, eterni-
zados e nos revelam passagens que nem sempre estão nos livros. Eles 
despertam em nós imagens de um tempo. O Cemitério dos Aflitos, 
por exemplo, apesar do processo acelerado de urbanização e moderni-
zação ter negligenciado sua memória durante séculos, suas impressões 
concretas, a religião, as igrejas dos aflitos e dos enforcados e seus devo-
tos são seus interlocutores e nos mostram sua existência, assim como o 
Largo da Forca e o Pelourinho, pois seus vestígios continuam presentes 
e em algum momento haverá alguém a pesquisar e mencionar esses ter-
ritórios. Nesse contexto, faço menção ao conceito lugares de memória,18 
concebido pelo historiador francês Pierre Nora, que faz a crítica ao patri-
mônio concebido pelo Estado/Nação francês de recordar fragmentos da 
memória coletiva e dos lugares que hoje se transformaram meramente 
em pontos históricos contidos em manuais ensinados em escolas, enci-
clopédias e utilizados por agências de turismo. A antropóloga Regina 
Abreu esclarece o contexto que Nora aborda em relação ao conceito:

[...] surgiram nas sociedades ocidentais modernas como fragmentos de 
uma memória em franco desaparecimento. A ação da História moderna, 
calcada numa representação linear do tempo e numa reconstrução sempre 
problemática do que não existe mais, teria condenado ao fim da memória 
coletiva. O fato de se falar tanto em memória seria para Nora, um sin-
toma de que esta não mais existiria, tendo sido substituída pela História. 
(Abreu, 2004, p. 5)

18 A obra Os lugares de memória foi editada a partir de 1984, sob a coordenação de Pierre 
Nora, formada por sete tomos, sendo o primeiro “Os lugares de memória”, os três seguin-
tes “A República” e, posteriormente, mais três volumes intitulados “A França”. Essa obra se 
tornou referência para o estudo da história cultural na França.
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Nora atribui o conceito “lugares de memória” a tudo que o sentido 
do termo pode alcançar, isto é, desde um lugar e objeto concreto ao mais 
abstrato e simbólico e simultaneamente em diversos sentidos que ambos 
possam coexistir. 

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito 
de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura 
simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de 
aula, um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na 
categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que 
parece o extremo de uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um 
corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um 
lembrete concentrado de lembrar. Os três aspectos coexistem sempre. [...] 
É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois 
garante ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão; 
mas simbólica por definição visto que caracteriza por um acontecimento 
ou uma experiência vivida por pequeno número uma maioria que deles 
não participou. (Nora, 1993, pp. 21-22)

Com relação ao território da região central de São Paulo, indago o 
conceito “lugares de memória” na perspectiva atribuída por Pierre Nora 
quando trata “[...] do sentimento que não há memória espontânea, que é 
preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar cele-
brações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas opera-
ções não são naturais” (Nora, 1993, p. 13). 

A antropóloga Ludmila da Silva Catela fará a crítica à concepção 
de lugares de memória dada por Nora, por entender ser “estática, unitá-
ria e substantiva”, e propõe a noção mais dinâmica e fluida de territórios 
de memória (Quinalha e Soares, 2011, p. 78). Para ela, esses territórios 
referem-se

[...] às relações ou ao processo de articulação entre os diversos espaços 
marcados e às práticas de todos os que se envolvem no trabalho de pro-
dução de memórias sobre a repressão; ressalta os vínculos, a hierarquia e 
a reprodução de um tecido de lugares que potencialmente pode ser repre-
sentado por um mapa. Ao mesmo tempo, as propriedades metafóricas do 
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território nos levam a associar conceitos tais como conquista, litígios, des-

locamentos ao longo do tempo, variedade de critérios de demarcação, de 

disputas, de legitimidades, direitos, soberanias. (Catela apud Quinalha e 

Soares, 2011, p. 79)

Quando Pierre Nora escreveu a obra Les lieux de mémoire, publi-

cada em 1992, a intenção era elaborar um diagnóstico histórico sobre 

o processo de esquecimento da memória nacional francesa, e não sobre 

marcas de um período e lugar em que direitos humanos de determina-

dos grupos foram violados, e, a partir disso, memoriar para que as vidas 

e vozes esquecidas das maiorias minoritárias fossem lembradas na fina-

lidade de evitar que a história se repita. Porém, nada impede que possa-

mos adotar e ressignificar termos e conceitos que nos remetem à ideia, 

assim como Catela aponta e também figura no dicionário de direitos 

humanos:

Lugar de Memória parte da necessidade de lidar com o legado de violên-

cia de um determinado período ou de uma ação contra um grupo para 

que nunca mais este tipo violência se repita. Por isso, o Lugar de Memória 

é um importante recurso para a efetividade dos direitos humanos, além 

de se situar como bem essencial para a memória histórica, aspecto neces-

sário inclusive para promover a reparação simbólica de vítimas e de 

comunidades afetadas. [...] também abriga as histórias não contadas ofi-

cialmente e a verdade não revelada ou admitida sobre o passado violento. 

Por isso, a centralidade da criação e gestão de um local de memória se 

orienta no sentido de romper com a lógica do silenciamento que normal-

mente é imposta após momentos de graves violações de direitos huma-

nos, valorizando as vozes das vítimas e permitindo a abertura do espaço 

público para construção de memórias e ações que não aceitem de modo 

algum a hipótese de que as graves violações ocorridas no passado voltem 

a se repetir. Nessa perspectiva, os chamados Lugares de Memória servem 

como mecanismo extrajudicial para promover a reparação simbólica das 
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vítimas da ditadura e da sociedade, permitindo sua participação direta na 
edificação desses lugares e garantindo-lhes o direito à memória e à ver-
dade. (Quinalha e Soares, 2012)19

Desse modo, os “lugares ou territórios de memória” e os proces-
sos de fragmentação e esquecimento em relação aos acontecimentos 
históricos ocorridos território da Liberdade acabam estimulando (re)
descobertas e possibilidades de reconhecimento e ressignificações fun-
damentais para a construção identitária e cultural de um povo/grupo/
nação. Contempla não somente as dimensões do material e imaterial, do 
passado e presente, mas diversidades e representações que a memória 
traz em relação às práticas de violência institucionalizadas, graves vio-
lações aos direitos humanos e injustiças com grupos vulneráveis, prin-
cipalmente a população africana trazida nos grandes navios tumbeiros 
nas condições mais miseráveis e desumanas a fim de serem escravizadas. 
Aqueles que conseguiram sobreviver à travessia do Atlântico sofreram 
outra violência ao chegar, ao serem separados de seu grupo linguístico e 
cultural e misturados com outros para que não pudessem se comunicar.

Essa riqueza de temas, relações e conflitos estimula a pesquisa 
de antropólogos e sociólogos em relação às diversas categorias que o 
espaço apresenta, contribuindo não somente nos estudos de comuni-
dades tradicionais, mas de outras formas de sociedade e de grupos. 
Para corroborar, finalizo com a citação da antropóloga e mestre Eunice 
Durham que diz:

 [...] mas muito do que é cotidiano e familiar em nossa sociedade urbana 
ou que constitui reminiscência de um passado recente: os hábitos e valo-
res dos moradores de Copacabana tanto quanto o modo de vida dos 
bairros da periferia, das favelas e da população caipira; a umbanda e o 
pentecostalismo ao lado do catolicismo tradicional e das comunidades 
de base da igreja renovada; a família operária e a das camadas médias;  

19 Verbete Lugares de Memória no Dicionário de Direitos Humanos. Inês Virgínia Prado 
Soares e Renan Honório Quinalha. Link: http://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-
-index.php?page=Lugares%20de%20mem%C3%B3ria



Memória, imagem e esquecimento na cidade de São Paulo:  
lugares de escravidão, resistência e conflitos silenciados

37

os movimentos sociais urbanos e as formas de lazer popular; o feminismo 
e a sexualidade. Estamos, em suma, produzindo uma nova e intrigante 
etnografia de nós mesmos. (Durham, 1986, p. 17)

Conclusão

Na atualidade, sabemos que a exclusão e marginalização das maio-
rias minoritárias étnicas e de classes ainda estão presentes nos espaços 
da cidade, mas com outras roupagens. No território da Liberdade e em 
toda a região central de São Paulo, percebe-se que ainda é forte a pre-
sença de moradores de rua, trabalhadores ambulantes, religiosos popula-
res, imigrantes, principalmente dos países africanos. Porém, a paisagem 
colonial foi quase apagada, restando apenas poucas construções e marcas 
que indicam que no passado a cidade era ocupada pelos povos de origem 
e, posteriormente, por africanos escravizados.

Hoje, algumas áreas do Distrito da Liberdade, como o Glicério 
e outras da região central, ainda figuram entre as mais degradadas da 
cidade, abrigando população de baixa renda e de diferentes situações 
e ocupações: coletores de material reciclado, moradores de rua, ambu-
lantes, albergados, pequenos comerciantes, empregados do segmento 
informal, servidores públicos, traficantes, usuários de drogas, prostitu-
tas, desempregados, e também população oriunda de processos migra-
tórios da região Norte e Nordeste do país e de países do continente 
africano, vivendo em cortiços e edifícios antigos abandonados e deterio-
rados. Desse modo, a paisagem e o contexto das condições sociais que a 
cidade apresentava no período colonial, fundada na ideologia higienista 
de desigualdade social, racismo, extermínio e descaso com as populações 
de baixa renda, negros e outros invisibilizados para o Estado, ainda estão 
presentes no século XXI como podemos notar nas fotos a seguir, em 
que os símbolos de violência – a forca, o pelourinho, o cemitério dos 
aflitos, entre outros – não estão presentes em sua matéria, mas no tra-
tamento dessa vidas e corpos excluídos que ainda habitam os mesmos 
locais onde ocorreram práticas genocidas no passado.
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A desumanização e o descarte dessas populações continuam sendo 
administrados por um Estado que não se diferencia da colonização de 
séculos atrás. Apenas mudou a roupagem e o discurso vociferando pala-
vras de democracia, cidadania, liberdade, inclusão social, criminalização 
de práticas racistas, etc., que na realidade são apenas palavras e práticas 
míopes.

Fotos: Arlete Fonseca de Andrade.

Foto da esquerda: Morador de rua pedindo dinheiro para se alimentar 
próximo da Igreja e Cemitério Nossa Senhora dos Aflitos. Foto central: 
Morador de rua na Praça da Liberdade. Local onde se encontrava a forca. 
Foto da direita: Morador de rua no local onde se encontrava o pelourinho

Fotos da esquerda e da direita: Arlete Fonseca de Andrade. Foto central: Marc Ferrez.

Ambulantes. Foto da esquerda: Entrada da Igreja Nossa Senhora da Cruz 
das Almas dos Enforcados. Foto da direita: Largo da Misericórdia. Foto ao 
centro: Vendedor ambulante
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Porém, redescobrir as cidades, acessar a memória, conhecer e inter-
vir em relação a essa problemática vem sendo cada vez mais de interesse 
de instituições públicas e privadas que atuam nas áreas da cultura, edu-
cação e direitos humanos, pelos movimentos sociais, pesquisadores aca-
dêmicos e independentes, artistas, coletivos, cidadãos, entre outros, a 
fim de debater e garantir que a memória e história são vivas e seu lugar 
não pertence a um passado engavetado em arquivos e que intervenções 
por diversos segmentos são necessárias na intenção de dar visibilidade 
e reverter a violência e o etnocídio dos vários grupos étnicos (povos de 
origem e africanos escravizados) e lutar por políticas de reparação, de 
direitos humanos e total inclusão daqueles que foram submetidos à 
desumanização durante séculos. Em suma: a problematização e a resis-
tência estão em pauta e não continuarão sendo ignoradas.
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Territórios negros em São Paulo:  
o Vai-Vai no Bixiga

Cibele Mariano Vaz de Macêdo
Universidade Ibirapuera

Teresinha Bernardo
PUC-SP

Quem nunca viu o samba amanhecer vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
O samba não levanta mais poeira.  Asfalto hoje cobriu o nosso chão.

Lembrança eu tenho da Saracura. Saudade tenho do nosso cordão
Bixiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da Lua,

mas o Vai-Vai está firme no pedaço é tradição e o samba continua.

Tradição (vai no Bixiga pra ver) – Geraldo Filme

Este capítulo buscou construir narrativas do Grêmio Recreativo 
Cultural e Escola de Samba Vai-Vai e do bairro paulistano do Bixiga 
que pudessem confirmar a hipótese de ambos constituírem-se enquanto 
território negro. Teoricamente, analisou-se a cidade como resultado de 
construção coletiva, passando-se à noção de território e às relações de 
pertencimento e chegando-se ao conceito de território negro enquanto 
território de manifestação da cultura negra. Por fim, discutiu-se a Velha 
Guarda das Escolas de Samba como guardiã da tradição e da memória 
da cultura negra.

A metodologia privilegiou a narrativa e abordou a memória dos 
sujeitos, relacionada ao território geográfico e simbólico, bem como 
a forma como eles significam sua história no Vai-Vai. A análise de 
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conteúdo dos dados foi realizada sob a ótica da análise da enunciação 
(Mynaio, 2009), que concebe a comunicação como processo e a narrativa 
como palavra em ato. 

A Presidência da Velha Guarda do Vai-Vai autorizou a entrevista 
de três de seus membros, sob o argumento de que esses seriam pessoas 
que realmente podiam/tinham o que falar sobre o Vai-Vai. As entrevis-
tas foram realizadas, em janeiro de 2017, na quadra da escola, em dois 
momentos diferentes, em um dia de ensaio e outro de aferição de medi-
das das fantasias. Cada entrevista teve duração média de 30 minutos. Os 
entrevistados, dois homens e uma mulher, responderam à questão dis-
paradora: “conte-me a sua história no Vai-Vai”, a partir dela outras ques-
tões foram surgindo. 

Além das entrevistas, foram feitas diversas incursões ao bairro, 
especificamente à quadra do Vai-Vai, durante apresentações da bate-
ria, ensaios técnicos, reuniões para aferição de medidas e prova de 
fantasias. E de maneira geral, visitas à Escadaria do Bixiga, à Feira de 
Antiguidades, à Festa de Nossa Senhora Achiropita, aos Teatros Ruth 
Escobar e Sérgio Cardoso, atividades que buscaram acompanhar o coti-
diano do bairro para identificar aspectos que contribuíssem para seu 
entendimento enquanto território negro.

A partir das entrevistas chegou-se a quatro categorias: pertenci-
mento, preconceito e racismo, resistência e território negro. Categorias 
que foram recorrentes nas narrativas e que evidenciaram a forma 
como os entrevistados vivem e significam sua existência no território. 
Concluiu-se que, para eles, o Bixiga e o Vai-Vai são territórios negros, 
onde famílias negras viveram, construíram e manifestaram sua cultura, 
religiosidade e pertencimento.

A cidade enquanto construção coletiva

Sabendo-se que o sujeito se constitui situado no e com o território, 
por meio de vínculos espaçotemporais. A cidade, via de regra, resulta de 
ações individuais e coletivas, evidentemente intencionais ou não, daque-
les que a habitam, planejam e constroem. Sua paisagem transforma-se de 
modo cada vez mais acelerado: bairros horizontais dão lugar a grandes 
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espigões, áreas residenciais tornam-se comerciais, pequenas ruas cedem 
espaço para vias expressas e viadutos e, em consequência, há valorização 
de imóveis e mudança da classe social que os habita.

A partir desse contexto, torna-se possível observar como a subjeti-
vidade constrói-se pelas relações estabelecidas entre o sujeito e o outro, 
localizadas em territórios específicos, os quais, em função de tais rela-
ções, assumem caráter simbólico. Macêdo (2019) afirma que, de forma 
recíproca, os sujeitos formam o território e o território forma os sujeitos. 

Lefebvre (2001, p. 62) recorda “uma primeira definição da cidade 
como sendo projeção da sociedade sobre um local”, com papel histó-
rico de aceleração dos processos de troca, acumulação de capital, con-
centração de riquezas e revoluções, já a partir das cidades arcaicas.  
O que favoreceu “o desenvolvimento da divisão do trabalho e da proprie-
dade mobiliária (dinheiro) sem, todavia, destruir a propriedade coletiva” 
(Lefebvre, 2001, p. 36).

Nesse sentido, Freitag (2009, p. 17) questiona: “O que realmente 
define uma cidade, a carne ou a pedra, a urbs ou a civitas, o tempo ou o 
espaço?”. No decorrer da história, práticas e expressões artísticas e cultu-
rais, códigos, estratégias de vida, processos de reconhecimento e perten-
cimento foram dando o tom na criação das cidades, visando satisfazer às 
necessidades dos habitantes, possibilitando organização comunitária e 
viabilizando o comércio, a administração, a indústria, as atividades cul-
turais, sociais, religiosas e educacionais. Fatores que ainda exercem atra-
ção pelas cidades.

A cidade encontra-se no meio das conexões que se dão entre a pro-
ximidade das relações sociais dos sujeitos, a formalidade da ordem ins-
tituída do Estado, a cultura e seus conjuntos significantes e os códigos 
éticos, morais e jurídicos. Para Lefebvre (2001, p. 7), a reflexão capaz de 
compreender a cidade em seu caráter complexo deve partir “na direção 
da entrada para a prática de um direito: o direito à cidade”. 

Assim Certeau (2008, p. 172) descreve não ser possível aproximar 
a cidade de seu conceito, “planejar a cidade é ao mesmo tempo pensar 
a própria pluralidade do real e dar efetividade a este pensamento do 
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plural: é saber e poder articular”. Para ele, a cidade corresponde a com-
binação de propriedades estáveis, isoláveis e articuladas sucessivamente 
e resulta em espaço de múltiplas formas e combinações, coerentes ou 
contraditórias.

A cidade ganha vida quando seus habitantes promovem encon-
tros em territórios pulsantes de significados, resultantes da forma e da 
vida cotidiana, da diversidade e da convivência entre diferentes. A cidade 
constitui-se enquanto território de pertença, experienciado na relação 
com o outro. 

A relação sujeito e território: entre o geográfico e o simbólico

Entendeu-se o território como espaço geográfico, apropriado por 
meio de processos dinâmicos e mutáveis; espaço do vivido, agregando 
caracteres políticos e culturais, onde diversas relações sociais se estabe-
lecem sob aspectos reais, funcionais e simbólicos (Sodré, 1988). Nesse 
sentido, funciona como suporte no qual a sociedade se qualifica em base 
histórica, na memória e nas experiências dos sujeitos e dos grupos que 
por ali transitam e coexistem. 

Inicialmente o território foi entendido como extensão apropriada 
e usada por homens e animais, posteriormente, passou a referir-se ao 
espaço político e cultural de uma cidade, estado ou país. Assim, para 
Sodré (1988), ele seria composto por sistemas de regras de movimen-
tação humana e abarcaria a cultura e o real, aspectos funcionais e sim-
bólicos. Nele há dimensão geográfica da cultura, configurada por 
protagonistas histórica e espacialmente situados, com o objetivo de res-
significar as relações com o mundo. 

Entender o território como um lugar praticado implica pensar que 
as relações ocorridas em determinado território influenciam a estrutu-
ração da sociedade e a formação de diferentes vínculos sociais. Certeau 
(2008) afirma que se um urbanista define a rua a partir de uma perspec-
tiva geométrica, os pedestres a transformam em território, onde se entre-
cruzam histórias de vida, fazendo surgir novas socialidades. Há, assim, 
força experiencial na ocupação do espaço, que evoca outras experiências, 
cria e modifica afetos e faz com que processos materiais se imponham 
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também a partir de componentes subjetivos. Para Freitag (2006), entre 
o sujeito e o território há uma relação de coimplicação, ambos se consti-
tuem e se transformam mutuamente. 

Vivenciada no cotidiano, a relação sujeito-território determina e é 
determinante para ambos, ou seja, o território é influenciado por seus 
habitantes e, por outro lado, transmite-lhes traços das suas particula-
ridades, deixando transparecer algo que não é material e que inclui os 
atravessamentos constitutivos da cidade. Segundo Leitão (1999, p. 264), 
“espaço e indivíduo passam a ser, metaforicamente, um só. Se, na reali-
dade física, tem-se uma impossibilidade, inconscientemente, trata-se de 
uma experiência”.

O espaço, valorizado por meio da imagem, do corpo e do terri-
tório, constitui a maneira como o sujeito extrapola a sua individuali-
dade e alcança um conjunto amplo de possibilidades. “Um grupo se 
expressa, delimita seu território e, dessa maneira, confirma sua existên-
cia” (Maffesoli, 2006, p. 220).

Nesse ponto, é preciso ressaltar que, quando o sujeito se apropria 
do território, este deixa de ser espaço geográfico e lugar de passagem para 
revestir-se de simbologia. Assim, a convivência urbana faz surgir lugares 
de fala e de construção dos sujeitos, onde eles se expressam e ganham 
representação. Nos microterritórios da cidade, nos pequenos espaços de 
convivência, há sempre possibilidades de ação, resultando em proces-
sos de constituição dos sujeitos coletivos, que podem expressar diversas 
formas de viver, de se relacionar e de se apropriar dos espaços da cidade.

Maffesoli (2012) adverte para a necessidade de avaliar os reagru-
pamentos sociais de forma diferente, levando em consideração seu cará-
ter efêmero, sua composição cambiante, sua inscrição local, sua estrutura 
cotidiana sem organização estabelecida e seus vínculos baseados na 
emoção partilhada. Tais características dão origem a uma infinidade 
de microgrupos, que constroem um laço social sólido ao se ajudarem 
mutuamente.

Há, segundo Maffesoli (2012), um laço social entre a vida coti-
diana e o território. Para tanto, é preciso reconhecer a banalidade 
na trama societal e a valorização da vida coletiva na comunidade,  
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do ser/estar como desordenado e multicolorido, por excelência. A com-
preensão do laço social, conforme Maffesoli (2006, p. 142), passa pelo 
entendimento de que “é a partir de um imaginário vivido em comum que 
se inauguram as histórias humanas”, vivenciadas socialmente, eviden-
ciando um enraizamento dinâmico, baseado na solidariedade e na ajuda 
recíproca no cotidiano, e em constante transformação.

Eventos que remetem ao ciclo natural da vida, de acordo com 
Maffesoli (2007), como a celebração da colheita, das estações, corrobo-
ram o sentimento coletivo, como o carnaval, no Brasil. Mesmo sendo 
datas usurpadas pelo apelo comercial, elas representam laços coletivos. 

Território negro: a cultura negra, o samba e o caso do Vai-Vai

A despeito de uma análise externa, que concebeu, por mais de cem 
anos, a população negra como mercadoria ou desprovida de qualquer 
coisa, Bernardo (2003, p. 34) afirma que “o africano, ao contrário, con-
tinuou tanto como criatura, quanto como criador. Dessa forma, durante 
a escravidão, na subterraneidade, as trocas culturais ocorriam em várias 
direções”. Esta é, ainda segundo Bernardo (2010), uma das principais 
características da diáspora, qual seja, a criatividade e suas fecundações 
culturais inesperadas, que fizeram com que o africano inventasse para 
resistir a toda adversidade a que era submetido. 

Nesse sentido, as senzalas constituíram-se enquanto os primeiros 
territórios negros, entendendo como território negro a organização espa-
cial, cultural e política envolta pela cultura afro-brasileira, em territó-
rios específicos da cidade, onde há uma história e uma tradição negra de 
construção de singularidade e elaboração de repertório comum. Rolnik 
(1989/2000) propôs um mapeamento da inserção do negro nas cida-
des de São Paulo e Rio de Janeiro. A autora pretendeu realizar estudo 
urbano que localizasse os territórios negros nas cidades. Para além de 
sua arquitetura totalitária – concebida para confinar e vigiar, sem con-
forto ou dignidade –, foi nas senzalas que os negros, desterritorializados 
da África, ligados apenas pela ancestralidade, tornaram-se comunidade, 
lá puderam solidarizar-se, autopreservar-se e tornar-se sujeitos de suas 
histórias neste novo território imposto de forma brutal.
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A senzala tornou-se, então, terreiro, onde o negro, portador apenas 
de seu corpo e através dele, afirmou e celebrou sua ligação comunitária, 
transmitiu sua memória e ritualizou suas crenças. O terreiro, tal como 
vivenciado na senzala, tornou-se elemento espacial fundamental em 
outros territórios negros na cidade, como os terreiros de candomblé, de 
jongo ou de samba. Outro território negro era a rua, onde os escravi-
zados domésticos circulavam intensamente, realizando serviços externos 
(Rolnik, 1989/2000).

Ainda no período da escravidão, a fuga era a única alternativa de 
liberdade, quando surgiram os primeiros quilombos, territórios libertos 
da escravidão, onde os negros estabeleceram uma rede de socialização, 
sobrevivência, resistência à escravidão e puderam retomar sua autono-
mia enquanto sujeitos, e não propriedades de senhores. Os quilombos 
constituíram-se, então, como mais um território negro.

Para além dos quilombos rurais, afastados das cidades, havia 
também os quilombos urbanos, que, segundo Rolnik (2013), caracteri-
zavam-se por serem casas coletivas com cômodos divididos por famílias 
negras. Esses quilombos deram origem a territórios negros importantes 
na cidade de São Paulo. Como o Bixiga, bairro originário do quilombo 
do Saracura, situado na Região da Bela Vista, onde, historicamente, se 
abrigaram outros quilombos de escravizados. A autora ainda enfatiza 
que o bairro é histórico território negro da cidade, onde ainda há forte 
presença da cultura afro-brasileira. 

Os mercados e espaços de irmandades negras também se consti-
tuíram enquanto territórios negros, como a região do Largo do Banana, 
com depósitos e armazéns, que reunia muitos trabalhadores braçais 
negros. Ponto final da Estrada de Ferro Sorocabana, concentrava grande 
comércio de bananas e quem não conseguia vender todo carregamento 
deixava as sobras no largo; outra razão para a reunião de trabalhadores 
pobres: fazerem uma refeição.

O Largo do Banana tornou-se, então, para além de um lugar para 
conseguir trabalho, um território de práticas culturais, ponto de encon-
tro e para a prática da tiririca, o samba de Pirapora e de roda de sambis-
tas, muitos deles ligados à origem das escolas mais tradicionais de São 
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Paulo. Até que, na década de 1960, o Largo foi retirado do mapa, para a 
construção do Viaduto do Pacaembu e do Memorial da América Latina. 
Em 1969, Geraldo Filme compôs o samba Vou sambar noutro lugar: 
“Fiquei sem o terreiro da escola. Já não posso mais sambar. Sambista 
sem o Largo da Banana. A Barra Funda vai parar. Surgiu um viaduto, é 
progresso. Eu não posso protestar. Adeus, berço do samba. Eu vou-me 
embora, vou sambar noutro lugar.” Geraldo Filme cantou a perda de um 
território de referência para a cultura negra, já que nele se integravam 
as práticas culturais de uma parcela da população sempre relegada à 
margem, sempre perseguida, que não poderia protestar contra o progresso. 

Muito antes disso, o Largo do Rosário pode ser considerado um 
dos territórios negros mais antigos da cidade de São Paulo, onde, no 
final do século XVIII, foi fundada a Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos. Tal Irmandade, de acordo com Castro 
(2008), cumpriu durante o século XIX dois papéis fundamentais: o de 
negociar cartas de alforria e manter, mesmo que sob o véu da cristan-
dade, a cultura africana no centro da cidade.

A construção de uma igreja pela Irmandade e a existência de um 
chafariz no largo faziam do local um ponto de concentração de cativos 
e libertos. Era comum que congadas, batuques e moçambiques ocor-
ressem ali, principalmente nas celebrações do dia de São Benedito e da 
padroeira da Irmandade. Afora isso, segundo Castro (2008), a concen-
tração de quituteiras, negros de ganho e ambulantes de toda sorte era 
comum naquela localidade.

Entretanto, no início do século XX aquela vizinhança e suas práti-
cas começaram a incomodar e o que era, até então tolerado, passou a ser 
reprimido. Sob o mesmo discurso do progresso que demoliria, anos mais 
tarde, o Largo do Banana, a Igreja deu lugar a urbanizada e moderna 
Praça do Antonio Prado, conforme lembra Castro (2008).

O final da escravidão coincidiu com o processo de intensa imigra-
ção de europeus, que representava o desejo do poder público de pro-
mover a miscigenação e o consequente branqueamento da população. 
Esse foi o período em que as diferenças de classes foram acentuadas e 
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marcadas pela distinção nas vestimentas, nos locais que se frequentavam 
e nos bairros onde se morava, dando início ao processo de segregação 
racial e territorial.

Diferentemente dos guetos norte-americanos, esses territórios 
foram desenvolvendo-se, segundo Castro (2008), com tênue hierar-
quização, se aceita e perpetua a exclusão não admitida abertamente. A 
existência da maioria da população negra será marcada pela moradia 
em cortiços e por subempregos sem reconhecimento social e com baixa 
remuneração. 

Os territórios negros terão, ao mesmo tempo, particularidades 
e aspectos compartilhados. Castro (2008) destaca, por exemplo, que a 
Barra Funda atraiu pela proximidade com a linha do trem. O Bixiga pela 
proximidade com a Avenida Paulista, onde moravam as famílias ricas e 
as mulheres negras podiam trabalhar como criadas, babás e lavadeiras. 

No final do século XIX, para adaptar-se ao modelo de cidade capi-
talista, São Paulo, assim como outras grandes cidades do país, deu início 
a um processo de limpeza, baseado em modelo urbanístico europeu, que 
impunha um código de posturas que afetava, principalmente, os territó-
rios negros, como afirma Rolnik (2002). O código de posturas, de 1886, 
proibia as práticas exercidas nos territórios negros, como o trabalho das 
quituteiras, de pais de santo e nos mercados.

A classe burguesa que habitava os sobrados no centro da cidade 
mudou-se para novos loteamentos em áreas de antigas chácaras, onde 
foram construídos palacetes com grandes jardins. Por um período, os 
negros puderam habitar esses sobrados, transformados em casas de 
cômodo, mas logo foram expulsos deles, sob o argumento de que eram 
necessários trabalhos para o melhoramento da capital, como Rolnik 
(2002) cita, o alargamento das ruas e a construção de praça, que consti-
tuiria um centro burguês de trabalho e diversão. Então, foram surgindo, 
nas periferias da cidade, bairros proletariados, onde viviam negros e 
imigrantes. 

Nesse período, o Bixiga se consolidou como território negro, assim 
como a Barra Funda e a Liberdade. Este último, bairro predominante-
mente ligado à maior colônia nipônica fora do Japão, foi sede da Frente 
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Negra Brasileira, fundada em 1931, e que tinha por finalidade instru-
mentalizar, pela alfabetização e cursos profissionalizantes, homens e 
mulheres negras para atuarem na sociedade branca (Castro, 2008). 

Esses foram e ainda são territórios onde os negros moravam e orga-
nizavam sociedades negras, como os terreiros, as escolas de samba, os 
times de futebol, salões de baile e jornais destinados à população negra. 
Entretanto, esses territórios, principalmente, os mais centrais nunca 
foram exclusivamente negros. A Liberdade tem sido negra e japonesa, e 
o Bixiga negro e italiano, por exemplo. 

Nesse sentido, a ocupação dos espaços, rurais ou urbanos, está 
permeada pelo corte da raça em nossa sociedade. Socialmente, Castro 
(2008) afirma que as condições de habitação privilegiada estão liga-
das diretamente ao segmento branco, ratificando seu status de poder, 
enquanto os guetos e as periferias tornam-se o lugar do negro, despro-
vido das tais condições sociais.

A partir de dados censitários de 1854 até 2000, Rolnik 
(1989/2000) fez levantamento da população negra na cidade de São 
Paulo e dos bairros onde ela vivia. Os dados mostram que, entre 1854 
e 1872, a população negra correspondia à 1/3 da população, algo em 
torno de 12 mil negros. Já em 1883 há um decrescimento e os negros são 
menos de 11 mil em uma população total de quase 65 mil habitantes.  
O processo de embranquecimento (Rolnik, 1989/2000) se reverteu 
somente na década de 1950. Em 1940, de uma população de 1,3 milhão, 
108 mil eram negros, 8,45% dos habitantes. Entretanto, em 1950, são 
224.906 negros, o que representa 10,3% dos habitantes da cidade. Em 
1960 e 1970, as informações relativas a cor não entraram no Censo. 
Em 1980, negros somam 23,3% da população. E por fim, em 2000, eles 
chegam a 30% dos habitantes de São Paulo.

Concomitante ao aumento dos habitantes negros é possível obser-
var o fenômeno de periferização dessa população. A porcentagem de 
negros nos bairros centrais e no anel intermediário fica abaixo da média 
da cidade, como em Moema ou no Jardim Paulista, onde a população de 
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negros é inferior a 5%. O que leva Rolnik (1989/2000) a afirmar que há, 
para além de uma segregação racial, um zoneamento social, destinado a 
uns e não a outros.

A população negra vai aumentando à medida que vai se afastando 
da região central e chegando à extrema periferia. Assim, da Casa Verde 
(com 22,14%), passando pelo Limão (com 26,14%), Nossa Senhora do 
Ó (com 26,67%), Pirituba (com 26,6%) e Vila Nova Cachoeirinha (com 
27%) para chegar à Brasilândia, a África paulistana, com 49% de pretos 
e pardos. Todos esses bairros existem enquanto territórios negros desde 
a década de 1930 (Rolnik, 1989/2000). Neles, há rede consolidada e 
complexa de instituições negras, como centros de cultura, periódicos da 
Imprensa Negra Paulista, terreiros religiosos, grêmios recreativos, esco-
las de samba, clubes de futebol de várzea e, mais recentemente, saraus, 
bailes funk e de hip-hop. 

Dentre as diversas manifestações da cultura negra, o samba ocupa 
lugar de destaque na discussão aqui proposta. Sendo assim, tratar do 
samba paulista significa retornar à África, à origem daqueles que reali-
zaram as primeiras rodas de samba. Em 1937, o modernista Mário de 
Andrade, em visita à cidade de Pirapora do Bom Jesus, encontrou uma 
manifestação artística que o impressionou tanto que o levou a escre-
ver o texto Samba rural (1937/2012). Nele, descreve detalhadamente, 
o encontro musical de antigos escravizados do café em um barracão 
da cidade. A batucada, denominada por Mário de Andrade de “samba 
rural”, é considerada a origem do samba paulista.

O samba paulistano surgiu dos batuques, das festas dos escravi-
zados depois das fartas colheitas de café; à medida que os negros foram 
deixando as fazendas do interior rumo à cidade, levaram com eles aquele 
ritmo. Para Zaluar (2000), o samba levanta a moral, limpa o estigma, 
dignifica e abre caminhos para a realização pessoal dos trabalhadores 
pobres, socializa seus filhos nessa cultura que é a deles e os afasta da vio-
lência da cidade. 

Foi no Bixiga que surgiu uma das escolas mais tradicionais de São 
Paulo. Tudo começou no final dos anos 1920, onde havia um time de 
futebol, o Cai-Cai, de cores branco e preto. Um grupo carnavalesco 
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animava as partidas e as festas organizadas pelo time e, dentre seus 
membros, havia alguns arruaceiros que, ao serem expulsos, formaram o 
Cordão Carnavalesco Esportivo Vae-Vae, com as cores preto e branco, o 
inverso do time do Cai-Cai.

Para organizar o carnaval, os integrantes do bloco arrecadavam 
doações entre os vizinhos. No dia do desfile, o cordão fazia o caminho 
nas ruas do Bixiga, onde moravam as famílias que haviam contribuído. 
Apesar de crescerem a cada ano, os blocos carnavalescos ainda eram con-
siderados coisa de vagabundo e sofriam perseguição e agressão policial.

Oficializado em 1930, o Vae-Vae desfilou pela primeira vez em 
fevereiro, cada um fazia a sua fantasia, desde que fosse branca e preta. 
O samba foi sobre São Paulo, de autoria de Henrique Filipe da Costa, 
que já compunha os sambas do bloco desde 1928. Na década de 1980, 
Henricão foi eleito o primeiro Rei Momo negro do carnaval de São 
Paulo. 

O cordão seguiu desfilando a cada ano. Só não desfilou quando o 
cenário político não era favorável, em 1932. Nos anos de 1970, a cate-
goria dos cordões carnavalescos entrou em decadência e todos se trans-
formaram em escolas de samba. Em 1972, nasceu o Grêmio Recreativo 
Cultural e Escola de Samba Vai Vai, já desfilando no Grupo Especial. 
Entretanto, o primeiro título como Escola de Samba só veio em 1978, 
dando início a uma história de muitas vitórias: 1981, 1982, 1986, 1987 
e 1988. Foi tetracampeã consecutiva entre anos 1998 e 2001 e, em 2008, 
conquistou seu décimo terceiro título.

A Escola nasceu e cresceu no Bixiga. Até os anos 1970, não pos-
suía uma sede oficial, cada componente era responsável por guardar seus 
instrumentos e objetos; os ensaios aconteciam embaixo do Minhocão. A 
primeira sede foi uma casa na Rua 14 de Julho, de onde foram despeja-
dos, em 1974, para migrarem para a Rua São Vicente e passarem a cons-
truir, aos poucos e com a ajuda dos componentes, a quadra que abriga a 
Escola até hoje.

Território sagrado, a quadra “dá visibilidade pública às atividades da 
escola de samba, porque abriga a sede administrativa e os ensaios sema-
nais dos seus principais elementos” (Blass, 2004, p. 232). Mais que isso, 
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é na quadra que se estabelecem os laços afetivos e as redes de sociabili-
dade e solidariedade, por meio das relações de vizinhança e parentesco, e 
que se cria o sentimento de pertença entre componentes e Escola.

Nesse sentido, a subjetividade constitui-se coletivamente, no 
laço social, ou seja, em dialética interação com o meio sociocultural. 
Exatamente o que acontece dentro de uma escola de samba: “uma escola 
de samba tenta unir, integrar, incluir o diverso, sempre respaldada na 
rede de sociabilidade, conviviabilidade, nos laços afetivos construídos e 
reconstruídos em torno das suas cores, expressas na cadência do samba” 
(Blass, 2004, p. 235).

A relação entre o sujeito e a Escola de Samba favorece o sentimento 
de pertença, a partir das trocas afetivas e de objetivos compartilhados. 
Nelas as subjetividades constroem-se e reconstroem-se no convívio da 
quadra, que une, durante todo ano, os envolvidos com os preparativos 
do carnaval. E é na Velha Guarda que a tradição cultural se encontra 
presentificada. 

Velha Guarda: a guardiã da tradição do samba 

Com o objetivo de transmitir musical e oralmente a história de sua 
Escola e de sua gente, em 2006, foi fundada a Associação Independente 
Cultural Velha Guarda do Samba do Estado de São Paulo. Segundo um 
provérbio africano, “quando morre um idoso é como se queimasse uma 
biblioteca”. Então, quando a Velha Guarda do Samba se reúne, reúnem-
-se também diversas bibliotecas, que guardam a memória e a resistência 
não só do samba, mas do próprio sujeito, de sua comunidade de per-
tença e de seus territórios geográficos e simbólicos. 

Para fazer parte da Velha Guarda é necessário ter, no mínimo, cin-
quenta anos e estar em sua Escola por pelo menos vinte e cinco anos. 
Seus membros são, quase sempre, fundadores das Escolas, sem cargos 
na hierarquia atual da agremiação; ocupam, em geral, lugar de honra na 
preparação do carnaval e no momento do desfile, pois são os baluartes 
das Escolas, que, a despeito de toda tecnologia e burocratização, simbo-
lizam a origem e tradição de sua agremiação.
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A Velha Guarda possui objetos que a identifica e a diferencia dos 
demais integrantes da Escola. Nos desfiles, a ala da Velha Guarda vem 
com roupas de gala – os ternos nas cores da Escola, chapéus-panamá e 
sapatos brancos. 

Pertencer à Velha Guarda significa, muitas vezes, manter-se em 
destaque no mundo do Samba, ser reconhecido como detentor do papel 
de guardião da tradição, fortalecer e construir laços de pertencimento, 
além de garantir que os idosos continuem reconstruindo suas trajetórias 
e reinventando as tradições, os fatos e os mitos guardados por eles – a 
memória do samba. Há de destacar-se que a Velha Guarda, ao preservar 
a história do carnaval e do samba, também mantém viva a história do 
povo negro paulistano. 

Vozes da Velha Guarda do Vai-Vai

A partir do conteúdo das entrevistas chegou-se a quatro categorias 
que foram recorrentes nas narrativas dos entrevistados: pertencimento, 
preconceito e racismo, resistência e território negro. Cabe fazer breve 
apresentação dos entrevistados antes de iniciar a apresentação de suas 
narrativas:

Cecília1, 73 anos, filha de uma das Matriarcas do Vai-Vai, está na 
escola há 66 anos, desde os 7 anos. Nasceu e ainda vive no Bixiga, na 
mesma rua. Trabalhou como costureira e bordadeira, profissão herdada 
da mãe e compartilhada com todas as irmãs. No Vai-Vai já foi diretora 
de harmonia, diretora de ala, intérprete de samba-enredo, foi a primeira 
porta-bandeira por 26 anos, e uma de suas filhas a segunda. Foi para a 
Velha Guarda quando parou de sair como porta-bandeira. Atualmente, 
sai com o Estandarte da Velha Guarda e é a guardiã de seu estatuto, 
missão que lhe foi entregue pelas mãos do ex-presidente da Velha 
Guarda, pouco antes de seu falecimento.

Noleto, 60 anos, há 50 no Vai-Vai. Nascido em Minas Gerais, veio 
com a família para São Paulo e morou toda a vida no Bixiga. No Vai-Vai 

1 Os entrevistados tiveram seus nomes trocados por nomes fictícios para preservação de seu 
anonimato.
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já foi diretor de carnaval, chefe de ala, estilista, figurinista, presidente das 
alas coligadas. É artista plástico, de profissão. Aposentado dedica-se à 
função de Babalorixá, em sua Casa de Umbanda, em Guarulhos, para 
onde se mudou recentemente. 

Pedro, 77 anos, nascido no Bixiga, começou no Vai-Vai também 
quando criança, levado pela família. Atualmente, vive no Jardim da 
Saúde, onde conseguiu comprar seu apartamento. É jornalista de profis-
são foi integrante e presidente de ala. Na Velha Guarda, já foi tesoureiro 
e coordenador.

Pertencimento

Os três entrevistados começaram a frequentar o Vai-Vai ainda 
crianças acompanhando os familiares, que já eram membros da Escola. 
E em suas entrevistas a Quadra da Escola aparece quase como uma 
extensão do espaço familiar doméstico. 

Cecília relata que sua mãe, para colocar a Escola na rua, vendia 
tudo que tinha, casa, joias. E ela própria já bateu de porta em porta com 
o livro de ouro, arrecadando dinheiro, para o Vai-Vai sair no carnaval. 
Comportamento também ensinado aos seus filhos, que frequentam a 
quadra da Escola desde os três anos de idade. No momento da entre-
vista, ela estava na barraca de lanches que uma das filhas monta durante 
os ensaios. Como ela, outras pessoas também começaram lá desde a 
infância, como o atual presidente.

Mesmo morando em Guarulhos, Noleto não deixa de frequentar 
o Vai-Vai, pois o considera a sua casa, onde está a sua família. Segundo 
ele, o período em que esteve doente e não conseguiu desfilar foi muito 
penoso. Estar de volta significa “estar em casa novamente, com os meus”. 

A narrativa de Pedro vem permeada de aspectos históricos e pes-
soais, ao discorrer sobre como começou a frequentar o Vai-Vai ele diz: 
“Eu comecei cedo no samba, porque é consequência de família. A família 
negra, ela, quando tem, quando nós tínhamos entretenimento, esse entrete-
nimento que fala-se de samba é que unia as famílias”. De acordo com ele, 
sua história no Vai-Vai é semelhante à de muitas outras famílias, desde 
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quando o Vai-Vai era somente um Cordão, que nasceu da união de famí-
lias como a família do Penteado, a do Henricão. Uma família que conhe-
cia outra, e iam se unindo. 

Pedro relatou que se ausentou do carnaval do Vai-Vai, por alguns 
anos, em função de desentendimentos. Foi para outras escolas, mas 
como morava na Bela Vista, continuou frequentando a Escola, porque, 
segundo ele, “nunca tive adversidade com meu povo aqui, pelo contrário, 
estou aqui porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, é meu povo”. Depois de 
alguns anos, dos amigos insistirem, ele voltou. “Voltei feliz, porque estava 
retornando, fazendo aquilo que meu coração queria, com o meu povo, as 
minhas cores e, agora, eu espero até o dia que meu poderoso lá falar: ‘chega 
de aventura, chega de alegria, chega de tristeza. Sobe que precisamos de você 
aqui, agora vamos precisar de você aqui’. Aí assim, seja o que Deus quiser. E 
com isso eu já tenho 77 anos”.

Preconceito e racismo

Em maior ou menor grau, mais ou menos evidente, o preconceito 
e o racismo aparecem nas narrativas tanto pelo fato de serem negros, 
quanto pelo fato de estarem ligados ao samba.

Noleto não reconhece, ao longo de sua história, algum evento espe-
cífico que tenha sofrido, pessoalmente, com preconceito ou racismo. 
Embora, no conjunto, o preconceito esteve sempre presente, porque 
sempre fizeram muito barulho para sobreviver enquanto manifesta-
ção cultural, como quando tiveram que correr na polícia para conseguir 
ultrapassar a fase de marginalidade.

Já Cecília relembra episódios de preconceito e racismo desde a 
época que o Vai-Vai ainda era Cordão, quando eles passavam cantando 
e brincando, era frequente escutar daqueles que não aceitavam: “e os 
negros já vem vindo. Fecha a porta, fecha a janela. Vem vindo os negros, os 
macacos”. Entretanto, ela considera que isso nunca foi impedimento para 
continuarem gostando do samba e fazendo carnaval: “a gente não se inco-
modava, porque a gente é negro mesmo, gosta de samba. Então, a gente não 
se importava com isso não. Nunca foi uma coisa que impediu de sair, nem 
causou sofrimento, nunca”.
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Pedro não diferencia o preconceito vivido atualmente, do que foi 
vivido pelos escravizados, no momento em que chegaram ao país. Para 
ele, o fato de eles não terem vindo, mas terem sido trazidos, terem sido 
mantidos isolados do resto da população, fez com que se unissem não 
por terem a mesma cultura, já que eram de diversas regiões e com diale-
tos diferentes, mas para “a dor ser menor, mas, na verdade, um não sabia o 
que o outro estava falando. Porque uma tribo era completamente diferente, 
a região também. Mas isso foi trazendo para nós uma identidade”. O que 
havia de comum era a cor e a dor do chicote, a partir disso foram for-
mando-se guetos, que persistiram.

Guetos que, de acordo com Pedro, saíram da senzala e foram para 
os bairros, cortiços, samba e relações. Ele relata que, quando jovem, ele 
ou os amigos se namorassem “uma patricinha nossa [negra], e se a famí-
lia soubesse que você tinha participação em escola de samba ou cordão, aca-
bava o namorado. ‘Esses negros lá do Vai-Vai, é do samba’. Entende, a gente 
era marginalizado. ‘Olha tenha cuidado, larga, porque é o do samba, não 
presta’”.

Pedro chama a atenção para o duplo preconceito sofrido, por ser 
negro e ser do samba. O que, segundo ele, interferiria tanto nos rela-
cionamentos afetivos quanto no mercado de trabalho, que constitui-
ria sempre uma disputa desigual. Para ele, levou tempo para o samba 
ser reconhecido como cultura representativa de um povo, e não como 
bagunça ou só entretenimento. 

Resistência

Na narrativa dos três entrevistados, a forma encontrada para o 
enfrentamento do preconceito e do racismo foi sempre via resistência. A 
resistência aparece nas lutas para a manutenção da Escola, nos embates 
para a Quadra permanecer no Bixiga, no esforço cotidiano para o reco-
nhecimento do samba como expressão da cultura negra.

Noleto narra que as lutas travadas ao longo dos anos permitiram 
o estabelecimento de uma identidade própria e a sobrevivência no ter-
ritório do Bixiga, mesmo com toda controvérsia, com as transformações 
sociais do bairro, o Vai-Vai segue sobrevivendo.
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Cecília relata que a mãe, que era a responsável por costurar as fan-
tasias da Escola, ensinou a ela e às irmãs o ofício e exigia que todas se 
dedicassem à costura e bordado das fantasias. Em épocas mais difíceis, 
a mãe comprava o tecido e doava as fantasias para quem não conseguia 
pagar. Toda a família assumia o compromisso com a realização do desfile.

Pedro, em vários momentos, refere-se à resistência para conse-
guir o reconhecimento social do samba, muitas vezes desqualificado e 
perseguido, enquanto manifestação cultural. Para ele, a manutenção da 
quadra também foi uma vitória da resistência, o reconhecimento do 
valor histórico do Vai-Vai no bairro. Pedro destaca, ainda, que o samba 
também foi a via encontrada para a divulgação e valorização das religiões 
de matriz africana.

Território negro

Tanto o Bixiga quanto o Vai-Vai aparecem nas narrativas enquanto 
territórios negros, isto é, enquanto territórios ligados à tradição religiosa, 
cultural e social afro-brasileira. Entretanto, os entrevistados reconhe-
cem, como aparece na literatura, que esse território negro, apesar de ter 
recebido primeiramente a população negra, foi, historicamente, compar-
tilhado com os italianos, que vieram depois e também marcaram a iden-
tidade do bairro. 

Há ainda outros dois aspectos na história do Vai-Vai que o iden-
tificam enquanto território negro. Os cordões carnavalescos, que depois 
se tornaram Escolas de Samba, surgiram enquanto espaço de lazer e 
manifestação cultural de famílias negras. O Vai-Vai, especificamente, foi 
a última Escola paulistana a aceitar que não negros desfilassem. Além 
disso, em sua grande maioria, os sambas-enredo dos carnavais referem-
-se à cultura ou personalidades negras. Nos últimos anos os sambas-en-
redo homenagearam Mãe Menininha (2017), Gilberto Gil (2018), a 
viagem no tempo de um africano rumo ao quilombo do futuro (2019) e, 
no carnaval de 2020, recontou seus 90 anos de história. 

Noleto, que chegou ao Bixiga ainda criança, acompanhando a 
família que migrara de Minas Gerais, conta que a convivência com os 
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italianos acabou se fundindo no Bairro, entretanto, faz questão de des-
tacar que os italianos chegaram e ficaram, mas os negros lá já estavam e 
eram maioria.

O reconhecimento do Bixiga e do Vai-Vai como território negro, 
para Cecília, fica evidente no samba enredo de 2017, por exemplo, que 
faz referência direta ao Candomblé. Cecília, que pertence a uma das 
famílias fundadoras do Vai-Vai, lembra que não só na história recente, 
mas em toda a história a cultura negra esteve no bairro, convivendo com 
a cultura italiana. Ela mesma casou-se com um filho de italianos, ado-
tando seu sobrenome.

Paulo cita bairros, como a Vila Guarani, Peruche, Liberdade, Brás, 
Barra Funda e Bixiga, que “os primeiros a mudarem para lá era negrada 
(sic). Então, começava a dar vida ao Bairro”. Todos próximo ao Centro, 
onde estavam os postos de trabalho. E onde “nós tínhamos assim, aquela 
força, porque nós íamos e levávamos, assim, outros parentes. E esses paren-
tes faziam amizade com outras pessoas e vinham outros do interior e foi 
crescendo”. 

A ocupação desses bairros, segundo Paulo, deu-se também como 
espaço para manifestação da religiosidade negra, o que permitiu desen-
volver a cultura. Para ele, o samba-enredo de 2017 serve tanto para 
homenagear Mãe Menininha e reverenciar a sua importância para as 
religiões de matriz africana, quanto para divulgar essa cultura [a cultura 
negra] e o que ela representa. 

No Bixiga, a população negra sempre foi a maioria, nas palavras 
dele, um gueto negro que se deu às margens do rio, porque “onde tinha 
água dava para viver”, que sofreu preconceito, mas que aprendeu e ensi-
nou na convivência com o italiano, que se estabeleceu no Vai-Vai, que 
“quando cordão nós erámos a força maior nossa era negra. Mas como no pró-
prio país, nós somos um país miscigenado, então, evidentemente, teríamos 
que aceitar as outras raças, a diversidade. Só que eles é que vinham, porque 
nós se fossemos convidar, poderia ser uma ofensa”.
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Considerações finais 

Investigar o território negro do Bixiga e do Vai-Vai viabilizando o 
espaço de fala dos integrantes da Velha Guarda permitiu entrar em con-
tato com suas histórias de vida, seus significados e sentidos atribuídos à 
relação com o bairro e com a Escola ao longo de suas vidas. Histórias de 
alegrias, conquistas e irmandade, mas também de muitas lutas, enfrenta-
mentos e adversidades.

O número de entrevistados reduzido impede generalizações. Ao 
mesmo tempo, não diminui a relevância de suas narrativas e a importân-
cia de suas experiências envoltas no bairro e na Escola. Os entrevistados 
pertencem à Escola há mais de cinquenta anos, todos começaram crian-
ças, acompanhados de seus pais e deram sequência à tradição, levando 
seus filhos. Suas histórias de vida estão intimamente vinculadas à histó-
ria do Vai-Vai.

Ficou manifesto o desejo de que a Quadra do Vai-Vai permanecesse 
no Bixiga, o que revela o pertencimento e identificação com o território. 
Para eles, pensar o Vai-Vai em outro local descaracterizaria sua história. 
Permanecer, por outro lado, evidenciou a força da Escola e de seus mem-
bros, a ligação estreita com o território e a manutenção do Bixiga enquanto 
território negro. As narrativas evidenciam ainda uma intensa noção de 
comunidade. Comunidade não em um sentido romântico, de coesão e 
unanimidade, mas no sentido de partilha do comum com todas as impli-
cações disso, conflitos, desentendimentos e contradições. Adversidades 
que foram e são enfrentadas pela resistência e consciência de coletividade. 

As limitações impostas à pesquisa, seja de tempo, de temática ou 
de interesses, não permitiram que todas as questões levantadas fossem 
trabalhadas. Nesse aspecto, a morte foi tema frequente nas narrati-
vas, pelo lamento dos que morreram e pela preocupação com a própria 
morte. Sendo tema para pesquisas futuras. Por fim, acredita-se que reco-
nhecer o Bixiga e o Vai-Vai enquanto território negro possibilita refletir 
acerca do espaço e da função da cultura negra em São Paulo, permite 
entender que os territórios que abrigaram as comunidades negras foram 
sendo construídos e investidos de desejos, lutas e reafirmações de um 
povo que enfrentou o cárcere, a objetificação da existência e a negação da 
cultura e resistiu e ainda resiste. 
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Xamã (Pajé) e xamanismo entre  
os Guarani da cidade de São Paulo:  
um ensaio comparativo  
entre a medicina convencional  
e as sabedorias Kamaiurá e Guarani 
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A necessidade de se cuidar pode fazer uma pessoa, no mundo 
urbano da cidade de São Paulo, tanto quanto um Guarani e/ou 
Kamaiurá, procurar um xamã e/ou médico para obter um auxílio ou 
tratamento para a dor, o sofrimento, o mal-estar e muitas vezes para 
ter alguém com quem conversar sobre angústias, emoções e sentimen-
tos que os seres humanos têm que administrar cotidianamente no 
âmbito individual e coletivo. Os caminhos percorridos pelo pajé e pelo 
médico são muito diferentes em suas formações e também no que diz 
respeito ao ser, pensar e agir dessas pessoas. Infelizmente a história da 
medicina ocidental demonstra uma especialização profissional cres-
cente e um desenvolvimento tecnológico sem precedentes com ganhos 
e perdas, pois enfrenta um debate frequente e acalorado pela humani-
zação e interculturalidade no atendimento à saúde. E o xamanismo, que 
existe há milênios, principalmente nas culturas indígenas das Américas,  
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tem como regra trabalhar a multidimensionalidade e inter-relações do 
corpo do ser humano com o cosmos, a sociedade, a cultura e o meio 
ambiente. Uma totalidade integrativa oriunda da visão indígena, exis-
tente talvez no início da Medicina, e muito ligada a outros universos 
além do estritamente físico.

 A ideia deste capítulo é apresentar os princípios e práticas do 
xamanismo Guarani exercitados pelo povo Guarani da cidade de São 
Paulo e de outros povos, como o povo Kamaiurá (Tupi), em alguns 
aspectos comparáveis à prática médica atual, a fim de perceber muita 
mais do que similaridades e diferenças entre o médico e o xamã (pajé), 
perceber a “dádiva” Guarani e dos Kamaiurá na prevenção, no cuidado e 
no tratamento integrado do ser, o que pode ser confrontado à desuma-
nização presente no modelo convencional de atenção à saúde: biomédico 
e hospitalocêntrico. Por fim, perceber como os xamãs, os xamanismos 
Guarani e Kamaiurá e a própria Saúde Coletiva oferecem possibilidades 
já experimentadas de diálogo entre a prática xamânica e a prática médica 
no atendimento específico à saúde indígena, e mesmo para humani-
zar nossa atenção à saúde pública em termos de cuidado, prevenção e 
tratamento.

* * *

Xamanismo e xamã são termos ou palavras muito antigos, inicial-
mente utilizados na descrição e interpretação da prática siberiana tungue 
(asiática) e daquelas realizadas em sociedades indígenas norte-america-
nas. Tais categorias têm uma história conceitual bastante extensa prin-
cipalmente dentro do variado leque de estudos antropológicos de mais 
de cinco décadas no mundo e no Brasil. Não é a intenção aqui tratar dos 
usos teóricos e metodológicos já realizados desses termos relacionados 
aos conceitos de magia, religião, transe, possessão, alucinógenos, êxtase, 
caça, canibalismo, guerra, ecologia, gênero, ciência, entre outros debates 
conceituais atuais sobre a experimentação xamânica dos índios. Oscar 
Calávia Saez (2018), no texto “Xamanismo nas Terras Baixas: 1996-
2016”, faz um balanço crítico das discussões teóricas e usos dos termos 
xamã e xamanismo realizados por antropólogos que, principalmente, 
trabalharam com populações indígenas amazônicas. Claro está que há 
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uma polissemia conceitual dessas contribuições dadas pelo pensamento 
antropológico e mesmo com origem em outras ciências da saúde sobre 
a figura do xamã e do xamanismo apoiadas em trabalhos etnográficos/
etnológicos do Brasil, das Américas, da Ásia, África e Oceania. Tais con-
tribuições levantam os alcances e limites de um guarda-chuva concei-
tual que são as categorias xamã e xamanismo, assim como ocorreu com 
a categoria do totemismo. Em outros termos, esses trabalhos revelam 
não apenas um único xamanismo e xamã, mas xamanismos e xamãs de 
acordo com a sociedade sobre a qual nos debruçamos para compreen-
der o fenômeno (Calávia Saez, 2018). Embora a faceta do xamanismo 
explorada pela Antropologia da Saúde tenha revelado em profundidade 
aspectos fundamentais do processo saúde-doença, dos usos de recursos 
naturais e práticas terapêuticas, do uso de plantas medicinais, cantos, 
música, entre outros elementos que devem sempre ser contextualizados 
em cosmologias indígenas, a fim de evitar as consequências deletérias 
do cartesianismo científico para estudar tal fenômeno, percebe-se que a 
intervenção xamânica através do olhar de estudos antropológicos e da 
saúde coletiva é um objeto de alta complexidade e jamais poderia ser 
reduzido a uma prática ou ação de cura, embora esta esteja contida na 
própria ação do xamã em nível individual, coletivo e ético. 

A nossa intenção aqui é perceber a existência de uma capacidade 
cognitiva e consciencial do pajé1 a respeito do corpo e suas interliga-
ções múltiplas com o cosmos através das concepções culturais Guarani e 
Kamaiurá, da experimentação em práticas de cuidado e das terapêuticas 
em saúde. Nesse sentido, o xamã Guarani não seria um especialista em 
ervas e plantas medicinais a serem utilizadas nos tratamentos de enfer-
midades e doenças. Ele pode também ter esses conhecimentos etnobo-
tânicos, mas sua capacidade de alterar a consciência e enxergar além, 
dá a ele outro tipo visão que somente o uso dos sentidos corporais não 

1 Para se ter uma ideia da complexidade do termo (Pa’yé) Pajé, entre os séculos XVI e 
XVIII, originário do tronco linguístico Tupi-Guarani, é importante perceber a presença 
dos pajés no litoral brasileiro e na Amazônia na solução dos problemas, entre os quais a 
cura de doenças é apenas um dos itens verificados nas descrições e pesquisas. Ver Botelho 
e Costa (2006).
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dariam a outras pessoas não iniciadas no xamanismo e com tal função 
na sociedade. As plantas medicinais são mais do que espécimes biológi-
cos, por exemplo, na visão dos Kaiowá do Mato Grosso do Sul (MS) e 
demais Guaranis, são seres espirituais que também se comunicam com 
os nhanderu (nosso pai) e as nhandesy (nossa mãe), conforme a recente 
pesquisa inovadora publicada pela Fiocruz (2020) sobre conhecimentos, 
cosmologia, princípios terapêuticos e práticas de cura Guarani.

O povo Guarani tem ligações fortes com a terra (tekoa) e habita 
áreas com recursos naturais por eles preservados (Pico do Jaraguá, no 
bairro do Jaraguá, e Barragem, em Parelheiros, os dois na cidade de 
São Paulo), o que permite a privacidade da comunidade e o manejo 
de espécies tradicionais destinadas à sobrevivência da comunidade. A 
proximidade da mata é fundamental para a manutenção da dinâmica 
social, econômica e religiosa do tekoa, tanto em termos efetivos (práti-
cos) como simbólicos. São elementos típicos da flora e fauna da Mata 
Atlântica, formações rochosas e edificações antigas ainda muito pro-
curados pelos Mbyá, a fim de nesses lugares eleitos estarem mais pró-
ximos do mundo celestial. Para muitos deles, em tais locais é possível o 
acesso a Yvy Marãey (“Terra-Sem-Mal”), um objetivo histórico também 
perpetuado em seus mitos (Nimuendaju, 1987; Von Held et al., 2011). 
É importante dizer que os Guarani têm movimentos migratórios muito 
importantes registrados ao longo da história, para encontrar parentes, 
participar de rituais, trocar matérias-primas para produção de artesa-
nato, entre outros interesses (educação, saúde, alimentação, terra, etc.), 
com pessoas de tekoa diferentes, o que define o território em sentido 
mais amplo. É a chamada caminhada da comunidade (rotas) orientada 
também pelos líderes xamânicos em função da solidariedade e alian-
ças familiares para a instituição do mundo Mbyá. A vida social em uma 
aldeia está totalmente entrelaçada com os diversos planos do Cosmo e 
a vida deste povo indígena neste mundo terreno depende inteiramente 
dessas rotas percorridas ou caminhadas (Guimarães, 2004).

A terra para os Guarani não é apenas um território físico mensu-
rado arbitrariamente pela quantidade de hectares, mas pela qualidade 
da terra e tipos de solo, pela biodiversidade, ecologia, clima, entre outras 
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condições legais, como demarcação, homologação e registro jurídico da 
Terra Indígena, absolutamente valorizadas e indispensáveis ao modo 
de vida dos Guarani. Segundo Bartolomeu Meliá (1990), há um “hori-
zonte” de terra Guarani que é específico e constante, fora do qual será 
difícil achá-los, pois evidências arqueológicas corroboradas por notí-
cias históricas mais antigas mostram a ocupação de determinadas terras 
como um elemento do modo de ser Guarani. Meliá (1990, p.  34) diz 
que:

A terra, por sua parte, tampouco é um dado fixo e imutável. Nada mais 
inestável que a terra guarani que nasce, vive e morre, por assim dizer, com 
os próprios Guarani, que nela entram, trabalham-na e dela se despren-
dem em ciclos que não são simplesmente econômicos, senão sociopolí-
ticos e religiosos. Esta terra ocupada pelo Guarani é um lugar sempre 
ameaçado pelo desequilíbrio, entre a abundância e a carência.

Teko (Montoya, 1639, f.363s, apud Meliá, 1990, p.  36) significa 
“modo de ser, modo de estar, sistema, lei, cultura, norma, comporta-
mento, hábito, condição, costume…”. Assim tekoa seria as condições de 
possibilidade do modo de ser Guarani. A terra é antes de tudo um espaço 
sociopolítico, porque significa e produz relações econômicas, relações 
sociais e organização político-religiosa, essenciais para a vida Guarani. 
E mesmo que esta afirmação dos dirigentes Guaranis pareça um paralo-
gismo, temos que admitir (Meliá, 1986, p. 105): “que sem tekoa não há 
teko”. Além disso, a terra não é um Deus, mas está impregnada de toda 
a experiência religiosa, e para os Guarani há uma terra ideal e um ideal 
de terra que foi feita pelo Primeiro Pai e posta aos cuidados, eventual-
mente, de outros seres divinos que a protegem e a defendem. A fundação 
da terra ou sua cosmogonia, segundo os dirigentes xamânicos Guarani 
(Cadogan, 1959, p. 28), se dá da seguinte forma:

O verdadeiro Pai Namandú, o primeiro, havendo conhecido em si mesmo 
o que há de ser o leito de sua própria terra, da sabedoria contida em seu 
próprio ser celeste, em virtude de sua sabedoria que se abre em flor, fez 
que na base de seu bastão (ritual), fosse engendrando-se a terra.
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Fez com que ela se desdobrasse, no centro da terra que havia de ser, uma 
palmeira verde-azul, e outra na morada de Kara e outra na morada de 
Tupã, e outra na origem dos ventos bons, nas origens do tempo-espaço 
primeiro, fez que se abrisse como flor a palmeira verde-azul.

A partir desse e outros mitos de criação do povo Guarani, vê-se 
a importância dada ao espaço cerimonial e da casa de reza (opy) loca-
lizada no centro da aldeia Mbyá, bem como às práticas religiosas ali 
dentro desenvolvidas, que se estendem por muitas horas. São orien-
tadas pelo dirigente espiritual (xamã, pajé) as “rezas” executadas pelos 
karaí – cantos, danças, música e discursos – voltados também a situa-
ções e necessidades corriqueiras, como colheita, ausência ou excesso de 
chuva, problemas familiares, acontecimentos importantes e imprevistos. 
De acordo com Nimuendaju (apud Clastres, H., 1978, p. 34), entre os 
Guarani-Apopocuva há uma hierarquia vinculada ao xamanismo repar-
tida em quatro categorias: 1.ª) a maior parte dos adolescentes que não 
têm nenhum cântico, são aqueles que ainda não receberam inspiração e 
alguns adultos refratários ao comércio com os espíritos, nenhum deles 
pode dirigir as danças; 2.ª) compreende todos os homens e mulheres 
que possuem um ou vários cânticos, prova de que têm um espírito auxi-
liar, embora não dotados de poder suscetível para finalidades coletivas; 
3.ª) alguns desses homens e mulheres que se aproximam desta categoria 
podem dirigir certas danças e são os xamãs propriamente ditos, os pajés 
capazes de curar, de prever, de descobrir o nome dos recém-nascidos, 
etc. Nessa última categoria estão aquelas pessoas que têm o direito do 
título de Nãnderu ou Nãndesy (Nosso Pai, Nossa Mãe), mas somente 
os homens podem ascender à quarta categoria, prestigiados muito além 
dos limites da comunidade, transformando-se em dirigentes políticos, 
embora no final do século XX e no século XXI já existissem e exis-
tam mulheres pajés e lideranças políticas nas aldeias Kaiowá do Mato 
Grosso do Sul, no Pico do Jaraguá, em São Paulo, e em outras aldeias 
Guaranis e de outros povos espalhados pelo país. 

Em termos comparativos entre os Guarani e os Kamaiurá, em 
“Pajés e Feiticeiros” (2004, p. 290), eu, Carmen, tinha dito que: 
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Os Kamaiurá têm um modo peculiar de observar as coisas, reparando 
com vagar nos detalhes, como que buscando qualidades: cheiram, apal-
pam, testam o sabor. É um exame lento, cuidadoso, no qual os sentidos 
apurados são exigentes e não deixam que o tempo corra livre ordenando 
e definindo ritmos e limites. O tempo parece solidário com a vontade 
de conhecer. É possível, também, que esse uso profundo dos sentidos 
estimule a criatividade mítica, ampliando os registros da imaginação, 
permitindo enxergar uma riqueza de relações, semelhanças e oposi-
ções escondidas na aparente insignificância das coisas materiais mais 
corriqueiras. 

Criaram assim um mundo invisível povoado de forças e poderes que 
acompanham de perto as pessoas, interferindo de modo aberto em suas 
vidas. São os mitos uma boa pista para encontrar um dos fios dessa com-
plexa meada.

A imaginação Kamaiurá, Guarani, assim como de outros povos 
indígenas, tecem fios de uma complexa meada que deve ser descrita, 
interpretada e avaliada para melhor conhecermos não somente os com-
portamentos de um pajé (ou seu oposto, o contrário – feiticeiro), mas 
a própria prática do sistema tradicional de medicina indígena. O diag-
nóstico de um xamã Kamaiurá passa por um exame apurado da pessoa 
doente, apoiado nos sentidos aguçados do primeiro, que vasculha as 
causas e consequências das doenças muito além do universo físico ou 
material. E os mitos e outros significados dados às espécies naturais 
povoam essa imaginação nas práticas terapêuticas, soluções de con-
flito, problemas afetivos e mesmo na cura. Os animais são parceiros do 
homem não apenas pelo fato de possuírem substâncias comuns, mas 
porque alguns deles são dotados do poder de cura e concessão de favo-
res. Assim, no caso Kamaiurá, pássaros, peixes, veados, entre outros 
animais, são donos de conhecimentos superiores e a própria existência 
do pajé deve-se à ajuda dos bichos ao ensiná-lo como fumar, lidar com 
as doenças. Sem essa ajuda do espírito2 do animal protetor é impossí-

2 De acordo com Junqueira e Pagliaro (2009, p. 453): “A noção de espírito não é de fácil 
apreensão e se aproxima da ideia de potência, de força que atua no mundo visível e provoca 
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vel ao pajé acabar com a doença, auxiliar um parto complicado, locali-
zar pessoas extraviadas na mata, entre outras ações. E o próprio pajé 
deve seguir rigorosamente as instruções de como se comportar e seguir 
as interdições alimentares, mas os aprendizes que não o fazem podem 
morrer.

No estudo mais aprofundado da mitologia Kamaiurá ( Junqueira, 
2004, p. 293), poderia ser revelada uma união ainda mais extensa entre 
homens, espécies vivas, astros e forças naturais. Quando eles nomeiam os 
fenômenos da natureza, concedendo-lhes características humanas, eles 
concebem a unidade do cosmos. A partir daí tantos seres visíveis como 
invisíveis dotam o Homem de conhecimentos, sentimentos e poderes.  
E a natureza, que é una, abriga criações enriquecidas com espírito, por 
exemplo, seres humanos e encantados, e outras com materialidade – ani-
mais e plantas – ou mesmo matéria inorgânica de modo geral. Esse ima-
ginário intrigante é somente conhecido pela mente Kamaiurá, que chega 
até nós pelos mitos e relatos esotéricos. Para os Kamaiurá e outros povos 
indígenas, a saúde não está isolada do pensamento mítico e de suas cos-
mologias, não há divisão entre os mitos e a prática sociocultural.

Os Kamaiurá têm uma constância na preocupação com a saúde 
e para isso desenvolveram uma série de procedimentos voltados para a 
prevenção e cura de doenças: o vomitório, a sangria por meio de escarifi-
cação, os remédios em forma de chás e infusão de ervas, as defumações, 
o resguardo e o recolhimento associados à dieta alimentar3 em perío-

acontecimentos. É um ser que atua no âmbito do seu domínio, que tanto pode ser uma 
espécie animal, vegetal ou objeto cerimonial, sendo referido como seu dono ou protetor. 
Caso se peça ao Kamaiurá que faça uma representação gráfica do espírito, ela será con-
forme o aspecto físico do animal, do vegetal ou objeto a que esteja vinculado: uma espécie 
de peixe, de planta, de máscara ou outro artefato. Nas narrativas mitológicas, os espíritos 
aparecem tanto com essa imagem como na forma humana. Esclarecer tal ambivalência 
não faz parte da preocupação dos pensadores kamaiurá, mas apenas reafirmar o poder de 
que são possuidores.” 

3 Ainda de acordo com Junqueira e Pagliaro, H. (2009, p. 452): “1) a vida deve se prolongar 
do nascimento à velhice. Para que isso se concretize, é preciso atenção às regras alimenta-
res e aos rituais, legados por gerações passadas; 2) são necessários cuidados básicos com o 
corpo desde a vida intra-uterina, pois, da concepção até os três ou quatro anos de idade, a 
saúde do indivíduo é diretamente afetada pela alimentação que recebe e pela alimentação 
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dos determinados da vida. Essa prevenção se faz desde a infância até a 
velhice. Essas práticas tradicionais garantem a tranquilidade em vida e 
se apoiam nas propriedades curativas das plantas, em revelações e inter-
pretações dos xamãs, e no conhecimento registrado nas narrativas orais. 
É um universo imaginário que dá o fundamento a tais práticas e não 
há como estabelecer domínios separados, pois muitos fenômenos se 
cruzam. Assim não existem sozinhos a prática social, os conhecimen-
tos técnicos, os saberes espirituais e os procedimentos mágicos. Eles 
se intercruzam para explicar, legitimar ou justificar regras de convívio 
social, desempenhos nos rituais e intervenções práticas ( Junqueira, e 
Pagliaro, 2009, p. 451).

Ao raizeiro recorrem os Kamaiurá quando se dá o primeiro sinal 
de que algo perturba o bom funcionamento do organismo, para tratar 
com os remédios extraídos de plantas. Mavutsinin foi aquele que distri-
buiu a maioria deles à natureza e uns poucos foram criados por entida-
des mitológicas. As plantas são conhecidas por muitos adultos e servem 
para combater eficazmente desarranjo intestinal, tosse, dor de ouvido e 
de dente, dores musculares, irritação da pele, ferimentos e outros peque-
nos desconfortos. Entretanto, se o tratamento não surtir efeito, pro-
cura-se um raizeiro de conhecimento mais aprofundado sobre o poder 
curativo das plantas, conhecimento transmitido de pai para filho. Ele 
não só orienta sobre as poções e adverte sobre os cuidados necessários 
ao tratamento, como testa combinações de partes de uma planta ou 
de várias. Desse modo, o raizeiro acumula fórmulas específicas manti-
das em segredo. A manipulação da raiz é sempre escondida, para que 
a planta não seja identificada e até as partes descartadas são guardadas. 
O pagamento ou retribuição pelo serviço pode ser feito com colares ou 
valores equivalentes, de acordo com as relações de parentesco ou pelas 
condições materiais da família do enfermo ( Junqueira e Pagliaro, 2009, 
p. 454).

de seus pais; 3) a doença é sempre uma ação externa ao corpo, sendo importante não 
descuidar das práticas preventivas; 4) a morte tem apenas duas origens: feitiço e, em casos 
pontuais, atuação de espíritos”.
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Muitas vezes quando as providências junto aos raizeiros não pro-
duzem ainda os efeitos desejados, os Kamaiurá procuram o agente de 
saúde da própria aldeia, que atende gratuitamente. Os casos mais fre-
quentes são de diarreia, gripe, escabiose, desnutrição e doenças venéreas. 
Os doentes em gravidade maior são encaminhados ao Posto Leonardo, 
que administra o Alto Xingu, ficando lá aos cuidados médicos e podem 
também ser eventualmente transportados ao Hospital de Canarana 
(MT) ou de Brasília. O pajé pode ser o último a ser procurado em razão 
dos seus serviços serem pagos, mas a ordem inverte-se quando a pessoa 
está muito debilitada ou quando o paciente não pode deixar a aldeia 
para ir ao hospital. Também aqueles que depositam maior confiança 
no pajé, procuram-no em primeiro lugar. Os pajés se dividem em dois 
tipos: os que foram iniciados em sonho pelo mama’e (espírito), sendo 
estes os mais potentes e aqueles instruídos por outro pajé. Os ensina-
mentos para tornar-se um pajé atualmente podem ser pagos e seu ser-
viço também constitui a identificação da causa da doença – mama’e ou 
feitiço. Ele tem outros ofícios como: rezar para fortalecer o corpo, afastar 
ameaças, propiciar bons acontecimentos, serviços de pajelança nas pes-
carias (não pagos imediatamente, mas retribuídos na aldeia), neutralizar 
o poder dos feitiços ou mesmo capturar almas raptadas por espíritos, 
além de sua inserção em contexto político específico de disputa e afirma-
ção de poder na sociedade Kamaiurá ( Junqueira e Pagliaro, 2009, p. 454 
e p. 455). 

Com toda certeza, a experiência acumulada também pelos idosos 
no caso Guarani (txeramõi, termo genérico para “meu avô”) é significa-
tiva no que diz respeito aos cuidados em saúde. Os txeramõi são con-
siderados conselheiros e os que mais conhecem do mundo espiritual 
tornam-se os guias dos jovens, pois têm a sabedoria e não aquilo que 
denominamos apenas como conhecimento. A importância dos txeramõi 
é também devida à maneira como os Guarani (Mbyá) vivenciam o seu 
cotidiano impregnado de relações míticas (conforme descrito no caso 
Kamaiurá), que vêm das suas comunicações com as divindades, e, então, 
os mitos e as performances rituais são praticados (atualizados) secular-
mente. Não existe uma separação entre o simbolismo mítico, os rituais 
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e o próprio éthos ou modo de ser dos Guarani, denominado Nhandé 
Reko. Existem quatro princípios perseguidos pelos Mbyá: obedecer a 
Nhanderu, ser guardião da floresta, ser um ser em liberdade e buscar a 
“Terra-sem-Mal” (Yvy Marãey). Assim, o bom Guarani é aquele que vive 
de acordo com a tradição, por meio da qual pode atingir o aguyje, estado 
de elevação espiritual que ajuda a deixar a terra imperfeita e atingir o Yvy 
Marãey (Von Held et al., 2018).

 Os Guarani têm uma vida religiosa intensa, apesar das históricas 
investidas missionárias jesuíticas coloniais e dos contatos mais recentes 
com as religiões evangélicas, além de outras pressões da sociedade nacio-
nal envolvente, que sempre ameaçam sua sobrevivência física e modos 
de ser em seus atuais corpos terrenos, e ainda mais neste momento cru-
cial com a questão da pandemia de Covid-19 e a devastação do meio 
ambiente. A existência da casa de reza (opy) e as práticas rituais coti-
dianas dentro das aldeias após mais de quinhentos anos são um exem-
plo de como a tradição cultural se renova e é extremamente dinâmica 
nas interações com a população brasileira em tempos cíclicos, nos espa-
ços comuns (públicos) e específicos das aldeias. A pessoa Guarani é for-
mada por um duplo – divino e terreno, conforme descrito por Curt 
Nimuendaju (1987), em que reside dualismo e ambiguidade entre a 
divindade e a animalidade (terrena) vivida no cotidiano e trabalhada nos 
rituais. A procura pela “Terra-sem-Mal” e outros aspectos importantes 
da cultura Guarani, bastante investigada por Alfred Métraux (1948), 
Nimuendaju (1987), Egon Schaden (1954), Léon Cadogan (1959), 
e as pesquisas históricas e etnológicas de Hélène Clastres (1978)4  
permitiram melhorar a nossa compreensão de que existe uma multi-

4 Segundo Hélène Clastres (1978, p. 34): “O Xamanismo parece oferecer em toda América, 
uma notável homogeneidade. Como tantas outras populações ameríndias, os tupis-guara-
nis dispunham dessas personagens prestigiosas, mediadoras entre o mundo sobrenatural 
e os humanos, capacitadas por seus dons particulares a desempenhar as mais diversas 
funções: curar os doentes, predizer o futuro, mandar na chuva ou no bom tempo… Com 
os guaranis, contudo, o xamanismo é mais outra coisa do que isso, ao mesmo tempo: 
acresce-se de uma dimensão nova e adquire significado e alcance particulares – de ordem 
religiosa e não mais, apenas, mágica – que o diferenciam sensivelmente do que é em 
outros povos”.
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dimensionalidade de patamares cósmicos e tempos intercomunicáveis. É 
essa cosmologia Guarani indispensável e imprescindível à formação da 
pessoa e, principalmente, do xamã (pajé), que deve ter formação e expe-
riência política de comunicar-se com as várias dimensões cósmicas em 
prol da coletividade e dos indivíduos.

Ainda de acordo com Bartolomeu Meliá (1990, p. 41):

O xamanismo guarani é, em sua essência, cremos, a consciência possuída 
pelo divino e feita palavra de um modo de ser bom que se vive plena-
mente na festa religiosa e no convite comunitário. Entretanto, essa festa e 
esse convite só são possíveis enquanto seja possível e esteja atuando uma 
economia de reciprocidade. Há que insistir nesta dimensão positiva para 
não fazer do povo guarani um eterno fugitivo, pessimista e desgraçado. 
Os xamãs e os dirigentes guarani são antes de tudo iíande ru – nossos 
pais –, oporaíva – cantores –, yvyra ‘ijara – donos dos bastões rituais –, 
tesapyso – videntes, médicos ... , aspectos de uma realidade que os mostra 
como os homens da comunidade e os intérpretes da identidade. 

Meliá sai do universo religioso estrito para mostrar que a cons-
ciência do divino se concretiza na palavra (do próprio nome pessoal 
Guarani, por exemplo)5 e no convívio social recíproco ou na economia 
da reciprocidade, segundo Marcel Mauss. Os xamãs e os dirigentes polí-
ticos Guarani são os responsáveis pela tutela e condução da coletividade, 
além dos primeiros serem videntes e médicos. Não são quaisquer médi-
cos, que analisam o corpo físico, mas interpretam sem “ilusões terrenas” 
(limitações) os sinais e símbolos a partir de sua visão xamânica e/ou 

5 Os nomes revelados em sonho ao próprio pai da criança ou pelos rezadores (karaí) são 
muito importantes para os Guarani: “a ponto de em caso de doença de morte o rezador 
rebatizar o doente por meio de rituais, a fim de que o mal não continue naquele corpo. 
Não é raro encontrarmos guarani que, ao saudá-lo pelo nome, ele finja não ouvir e faça 
questão de não atender. De imediato, outros nos avisam que o seu nome foi mudado, ele 
agora possui um novo e se voltará apenas a este. No antigo nome todas as doenças e os 
eventuais feitiços ficam aprisionados, é urgente esquecê-lo o  mais breve possível, a fim de 
que estes malefícios também desapareçam. O nome Guarani é “um pedaço de seu porta-
dor, ou mesmo, quase idêntico a ele, inseparável da pessoa. O guarani não se chama ‘fulano 
de tal’ mas ele ‘é’ este nome”. (Nimuendaju apud Borges, 2002, p. 56)
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política, o que permite sua intervenção não somente junto aos indivíduos 
isolados, mas no que diz respeito a toda a sociedade. Especificamente o 
xamã percebe os desvios, desequilíbrios e as doenças que afetam o corpo 
físico e, ao mesmo tempo, divino (o duplo da pessoa) e, através de sua 
“vidência”, pode oferecer orientações e tratamentos para corrigir rumos 
e mostrar caminhos às pessoas e à própria sociedade Guarani em sua 
busca de plenitude. 

A busca da “Terra-Sem-Mal” compõe um dos elementos do sis-
tema de reciprocidade, ameaçado de múltiplas maneiras, mas sempre 
procurado pelos Guarani como definição essencial. Essa busca então 
se manifesta desde a migração real até o “caminho espiritual” realizado 
ritualmente e praticado asceticamente. Em todas as formas há um xama-
nismo inerente, já que a percepção do mal não é jamais uma constata-
ção técnica, senão um discernimento em que se consideram tanto fatores 
ecológicos quanto perturbações sociais e inquietudes religiosas. O xamã 
está identificado com o “pai espiritual” ou “pai da linhagem” (tevyru), 
que não assume uma condição antissocial ou de negação da condição 
humana (Meliá, 1990).

A liberdade e autonomia Guarani se exercem na resiliência aos 
modos de vida externos à sociedade com os quais não estão de acordo, 
como, por exemplo, a adoção de outras religiões e formas de educação, 
ações que sempre levam em consideração o Nhandé Reko. No tocante 
à saúde, exercem sua autonomia em relação à moralidade juruá (do 
branco, não indígena) ao manter suas opiniões e visão de mundo. Assim 
não aderem a políticas, programas e tratamentos de saúde que não levem 
em consideração o seu modo de ser. Quando se manifesta a condição 
que identificam como doença, vão buscar o karaí ou dirigente espiritual 
na casa de reza (opy) e também buscam a medicina juruá, de acordo com 
o seu próprio sistema de medicina. A relação entre saúde e doença cer-
tamente está associada à espiritualidade e cosmologia, e a enfermidade 
ocorre quando há desequilíbrio no indivíduo e também na sociedade. 
Para falar de doença no indivíduo é necessário falar da inserção deste 
último na coletividade e das relações dele estabelecidas com a sociedade, 
a natureza e o sobrenatural. 
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Assim, de acordo com Von Held et al. (2018, p. 925):

Na anamnese, o karaí pergunta sobre eventuais traumas, sonhos, pesade-
los e sustos do paciente (de seus parentes) para, enfim, prescrever o trata-
mento. Assim, transcende a dimensão física do paciente para produzir o 
diagnóstico. Por serem historicamente ágrafos e seguirem a tradição oral, 
valorizam bastante as palavras. As boas palavras e os cantos são extrema-
mente importantes para viver de acordo com a nhande rekó, pois, ins-
piradas espiritualmente, têm poder de orientar. Para os Mbyá, falar se 
confunde com o próprio ser: o nome é a pessoa, reconhecida pela entona-
ção da voz e pela cadência da fala. Nesse contexto, somente os que falam 
o idioma são considerados membros da tribo, sinalizando que o pertenci-
mento é definido pelo domínio da palavra.

A língua falada ou a tradição oral Guarani é a “alma-palavra” que 
nasce com a criação mítica dos seres Guarani dentro de um espaço 
comunal terreno, onde o dar, o receber e o retribuir constituem a dádiva 
performada nos rituais e que deve ser a regra orientadora na vida social. 
Assim, a divina abundância é ameaçada por vezes pela carência resul-
tante de comportamentos dos seres Guarani que se desviam do Nhandé 
reko (modo de ser Guarani). São desvios causados pela animalidade 
no comportamento humano e/ou esgotamento e devastação dos solos 
agricultáveis e de recursos naturais ambientais que, consequentemente, 
resultam em desordem, caos e enfermidades para os guaranis.

Percebe-se que existe um simbolismo mítico e ritual que orienta o 
cotidiano dos Guarani em seus caminhos (rotas) percorridos dentro e 
fora de suas aldeias na cidade de São Paulo. Os jovens professores indí-
genas Guarani da cidade de São Paulo e de aldeias do litoral paulista, que 
cursaram Pedagogia na Faculdade de Educação da USP (Formação de 
Professores Indígenas do Estado de São Paulo, 2005-2008), já demons-
travam sua inserção numa rede social urbana complexa dos bairros onde 
estão as aldeias, o que se pode perceber a partir do vestuário, tingimento 
dos cabelos e outros adereços por eles usados, como os próprios celu-
lares e computadores. Certamente há uma apreensão muito específica 
das palavras, objetos e tecnologias industriais que não é absolutamente 
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a mesma que nós (não indígenas) fazemos fora e dentro de nossas casas 
em meio à complexidade das culturas urbanas. Ainda a Antropologia 
engatinha na direção de compreender com o auxílio dos sujeitos indí-
genas essa apreensão ou endoculturação de comportamentos e obje-
tos não produzidos na esfera da própria cultura indígena. Mas já existe 
uma miríade de trabalhos da Antropologia da Saúde e Saúde Coletiva 
sobre as representações das doenças dentro da estrutura do pensamento 
mítico, dos recursos e práticas xamânicas, da concepção e uso de plantas 
de poder, instrumentos como cachimbos, a fumaça do tabaco, maracás, 
instrumentos musicais, cantos e danças, como os da sociedade Guarani e 
Tupi, que servem como verdadeiros filtros dos significados dados à cons-
tante experiência indígena com o “mundo dos brancos”.

Atualmente os Guarani da Aldeia Tenondé Porã/anexo Aldeia 
Krukutu (Barragem, Parelheiros, sul da cidade de São Paulo) têm uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Vera Poty no território da aldeia, 
o que é um avanço e um ganho para a atenção específica à saúde indí-
gena, já prevista nas políticas públicas de saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O governo federal criou um subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena com financiamento específico, em 1990, para atender 
as demandas étnicas e culturais, determinantes de saúde reconheci-
das internacionalmente e valorizadas na busca e promoção da saúde, o 
que também culminou com a criação dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs). Apesar da atuação de equipe multidisciplinar para 
o atendimento aos Guaranis, ainda estão muito presentes os problemas 
de comunicação intercultural entre os profissionais de saúde e as pessoas 
Guarani que são atendidas, além da implementação de legislações e polí-
ticas públicas específicas (burocracia) próprias do SUS e da Secretaria 
de Saúde Indígena (SESAI).6 

6 Carla Cisotto elaborou uma dissertação de mestrado (Unicamp, Faculdade de 
Odontologia, Piracicaba, SP, 2012) sobre “Atenção à Saúde Indígena no município de 
São Paulo”  baseada em pesquisa documental que analisa o histórico de implantação deste 
modelo de atenção diferenciada à saúde Guarani, os principais problemas e os modos 
como vêm sendo superados e outros desafios que precisam ser vencidos, assim como faz a 
diferenciação entre o modelo municipal e o nacional.
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A medicina convencional e a possibilidade de outros caminhos  
nos encontros e desencontros com a sabedoria  
e prática terapêutica indígena

Seria improdutivo aqui tentar uma redução da figura e das funções 
do profissional da medicina convencional, assim como é contraprodu-
cente fazê-lo da figura e funções de um xamã ou pajé. Até porque essas 
duas pessoas são formadas e interligadas a múltiplas redes de conheci-
mentos de seres visíveis ou mesmo invisíveis com base no imaginário de 
uma ou outra sociedade, além das constantes comunicações ou ausên-
cia delas nas relações entre índios e não indígenas. Nesse sentido, os 
caminhos percorridos para que uma criança do meio urbano se torne 
um médico na vida adulta são bem diferentes dos caminhos e da ini-
ciação dos Guarani e Kamaiurá na arte e prática do xamanismo. Não 
é a nossa intenção mapear os contextos, classes sociais, valores, gostos, 
moral, imaginário, dentre outros aspectos sociais, culturais, econômicos 
e políticos que propiciam a formação de determinados profissionais em 
medicina curativa (alopática) e o exercício da medicina convencional que 
não é preventiva, comunitária, junto à família ou mesmo tenha o espí-
rito da Reforma Sanitária brasileira. Poder-se-ia e seria muito mais fácil 
comparar o médico oriundo dos cursos de Sáude Coletiva com o xamã 
e o xamanismo Guarani e Tupi, ainda que nesse caso teríamos que pes-
quisar quanto os médicos sanitaristas, da saúde pública e/ou coletiva, já 
aprenderam e praticam medicina sob influências marcantes da sabedoria 
e experimentação indígena.

A ideia é perceber quanto a sociedade industrial, que já passou pela 
quarta revolução (digital), dentro do contexto de uma economia capita-
lista cada vez mais globalizada e impactante sobre realidades culturais 
locais, produz uma medicina menos pública e mais preocupada em mer-
cantilizar a saúde em planos de assistência à saúde individual privada. 
Aliado a esse modelo privatista da saúde brasileira, temos o modelo 
biomédico de tratamento curativo em prontos-socorros e hospitais. A 
Saúde há tempos é uma mercadoria com múltiplas facetas e significa-
dos que impedem a humanização do atendimento e do próprio traba-
lho dos profissionais da área de saúde, bastante discutida e debatida nas 
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pesquisas acadêmicas em Saúde Pública e dentro da concepção e dos 
próprios princípios orientadores do Sistema Único de Saúde (SUS) 
brasileiro. A burocratização e informatização das instituições públicas 
de saúde, características necessárias e inerentes à sociedade moderna, 
também trouxe um afastamento e distanciamento entre os médicos e 
pessoas então individualizadas que buscam por sua ajuda e auxílio. O 
passado representado pelo médico de família que atendia seus pacientes 
demoradamente, em consultas que passavam de uma hora, e os escu-
tava (anamnese), auscultava e examinava ainda sem a aparelhagem tec-
nológica avançada era algo mais humanizado. Depois de muito tempo 
somente o Programa Saúde da Família concebido pela política pública 
do SUS (Sistema Único de Saúde) traz uma equipe multidisciplinar 
para realizar um trabalho preventivo e de promoção à saúde das pes-
soas nas cidades. Embora esses programas e políticas públicas de saúde 
tenham seus méritos, ainda temos o domínio do tratamento curativo, 
dentro de parâmetros biomédicos envolvidos com a indústria farma-
cêutica, que podem ser muito efetivos na urgência de salvar vidas, mas 
precarizam e deixam sequelas em relação à prevenção e à promoção da 
saúde humana pelos profissionais e instituições públicas de saúde.

Ao olhar a história da medicina enquanto profissão liberal resul-
tante de cursos universitários (inspirados no modelo europeu e ameri-
cano), tem-se uma série de questões acerca da formação científica e dos 
conteúdos curriculares das faculdades de medicina no Brasil e mundo 
afora. Os saberes tradicionais, as práticas mágicas e religiosas dos indí-
genas, afrodescendentes, rezadeiras, benzedeiras, entre outras pes-
soas, no final do século XIX e início do século XX, eram percebidos 
pelos cientistas da área de saúde e pelos próprios médicos como atraso 
e ignorância. Seriam comportamentos deletérios à prevenção e ao trata-
mento das doenças, que deveria ser feito por profissionais autorizados, 
e não por “charlatães”. Sabe-se que à época colonial, quando as bactérias 
e vírus não eram conhecidos, as plantas medicinais ou drogas dos ser-
tões e da Amazônia tinham salvado muitas vidas e foram extraídas para 
serem comercializadas em Portugal e na Europa. No entanto, a medi-
cina e outros campos científicos, em sua “modernidade”, criticavam a falta 
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de pesquisas farmacológicas que comprovassem os princípios ativos das 
plantas indicadas e usadas pelos índios, negros e população em geral. 
São as raízes, cascas, folhas, flores, cipós, entre outros vegetais que se 
transformam até hoje em pós, chás, unguentos, cataplasmas, mesinhas, 
garrafadas e outros preparados muitas vezes condenados pelos profissio-
nais de saúde. Estes preferem e utilizam muitas vezes os comprimidos, 
injeções e outros tratamentos sintéticos produzidos pelas indústrias far-
macêuticas em choque com a fitoterapia, o que não significa, principal-
mente no primeiro caso, ausência de efeitos colaterais.

 Praticamente houve uma separação radical provocada pela ciên-
cia e pela economia capitalista entre as tradições indígenas, as de origem 
africana, entre outras práticas populares de cuidar da saúde, com a prá-
tica profissional da medicina alopática, apoiada na biomedicina. A 
grande questão é o porquê, se ainda hoje dependemos do conhecimento 
e experimentação humana junto à biodiversidade do planeta Terra, pois 
os medicamentos sintetizados em laboratório tiveram por base uma 
extensa e intensa pesquisa em herbários coletados por biólogos, antro-
pólogos e outros pesquisadores dedicados à Botânica e a Etnobotânica 
nas Américas, principalmente. Ao mesmo tempo, existem boas inicia-
tivas de formação de hortas de plantas medicinais por obra de algumas 
políticas de saúde pública específicas do Ministério da Saúde, em gover-
nos anteriores ao atual, assim como a pesquisa antropológica dos saberes 
e das práticas indígenas de prevenção, tratamento e cura em suas rela-
ções com os conhecimentos biomédicos e práticas médicas oficiais.

Toda prática médica tem uma história, uma determinada origem e 
a obra filosófica de Michel Foucault As Palavras e as Coisas (1966) nos 
ensina a ontologia das ciências naturais e das ciências sociais através das 
origens da representação escrita da realidade que nos envolve. São pala-
vras inventadas pelos humanos, que fizeram uma representação gráfica 
(desenho) mais próxima ou não aos objetos que desejavam representar. 
Entra aí um processo arbitrário de signos e significantes que se articulam 
em fonemas e implicam significados apreendidos dentro de uma cole-
tividade. A linguagem simbólica não é somente a base sedimentada e 
porosa por onde fluem como água os significados culturais que damos às 
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palavras faladas e escritas. Assim, toda a ciência médica e outras ciências 
da saúde passaram por um processo histórico de nomeação, classifica-
ção e categorização (linguagem científica) para conhecermos a realidade 
de nossos corpos e dos meios que os envolvem de uma determinada 
maneira. São palavras como células, bactérias, vírus, DNA, RNA, 
neurônios, sinapses, plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos, leucócitos, 
coronárias, alvéolos pulmonares, entre outras, que se transformaram em 
conceitos e fazem parte de modelos teóricos, sistemas, estruturas verifi-
cadas e testadas empiricamente em seu funcionamento no corpo físico 
do ser humano ou por meio de laboratórios. São conhecimentos e toda 
uma epistemologia que constituíram a biomedicina, a microbiologia, a 
medicina, a enfermagem, a fisioterapia, entre outras áreas das ciências e 
práticas dos profissionais de saúde e também seu isolamento de outros 
contextos sociais e culturais. É inegável que essas representações cientí-
ficas nos colocam diante de novas realidades microscópicas e de imagens 
do corpo humano nunca antes vistas, embora descritas e intuídas muito 
antes por causa de estudos anatômicos e análises por meio do estudo de 
cadáveres, há muito tempo bem conhecidas pelos índios e outros povos 
com outras palavras e imagens. Além disso, o que Foucault quer mesmo 
demonstrar é o “aprisionamento” pelas palavras-conceitos da ciência e o 
“biopoder” criado historicamente pelas clínicas, hospitais e instituições 
psiquiátricas nas práticas concretas de seus médicos e outros profissio-
nais de saúde.

 De fato, esse novo universo da cultura científica trouxe soluções 
para muitos problemas de saúde a partir dos diagnósticos da sintoma-
tologia dos pacientes e por meio de exames os mais diversos, para se 
chegar à confirmação ou não de hipóteses levantadas pelo médico e/ou 
cirurgião. Existem catálogos indexados de doenças e sintomas (CIDs) 
que podem acometer os seres humanos e que são atualizados constan-
temente. De novo, estamos em meio à representação escrita por meio 
de palavras (termos ou conceitos científicos) que descrevem separada-
mente cada órgão e elementos corporais, como a própria descrição car-
tesiana do coração e seu funcionamento realizada pioneiramente pelo 
próprio René Descartes em O discurso sobre o método (1637), ou mesmo 
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suas disfunções. Certamente a ciência cartesiana tem seus méritos e sua 
eficácia, embora a ciência e a prática médica tenham objetivado demais 
a realidade corporal do ser humano, separando-o de outras esferas ou 
dimensões do próprio ser, como a biológica (física) da espiritual (metafí-
sica). A própria Organização Mundial de Saúde (OMS) descreve saúde 
como: bem-estar físico, mental, social e espiritual, o que significa uma 
ruptura com o cartesianismo científico e as concepções mecanicistas do 
corpo humano. Mais tarde, tais concepções foram muito aprofunda-
das e inter-relacionadas a outras esferas da vida humana (social, econô-
mica, histórica, política, cultural e ambiental) pelos estudos de Saúde 
Pública, Coletiva e de Antropologia da Saúde. Isso representa enorme 
ganho à atenção, ao cuidado, à prevenção. à promoção e ao tratamento 
da saúde dos índios e das demais pessoas da sociedade brasileira, pois 
enxerga integralmente o corpo em suas múltiplas relações dentro da pró-
pria sociedade e das subjetividades.

Os indivíduos que um dia se tornarão médicos, na maioria dos 
casos, nasceram em cidades densamente urbanizadas como São Paulo, 
onde o meio ambiente tem poucas árvores, animais e sem as florestas e 
outros biomas presentes junto às sociedades indígenas. A trajetória esco-
lar deles, geralmente oriundos de classes sociais mais abastadas, até a 
faculdade, se ela não for de medicina preventiva, saúde pública e coletiva, 
é empobrecida no sentido de familiarizá-los com outros pensamentos e 
práticas terapêuticas, como, por exemplo, aquelas dos povos indígenas. 
O individualismo e o glamour do sucesso financeiro na carreira médica 
muitas vezes colocam o profissional e sua vida acima da nobre missão 
de diminuir os sofrimentos, tratar e curar pacientes. Sem contar que o 
pensamento científico é bem diferente do pensamento selvagem, ainda 
que exista um objetivo comum de médicos e xamãs na “cura” das pes-
soas. Enquanto o olhar médico mediado por estatísticas, experimentos 
laboratoriais, exames, pesquisas acadêmicas é focado em órgãos e siste-
mas biológicos (físicos) de um único indivíduo, o olhar do xamã enxerga 
uma totalidade integrada de um ser que é individual e, ao mesmo tempo, 
coletivo, intrinsecamente ligado à terra, aos animais e plantas (cosmos), 
sem deixar de considerar seus variados aspectos sociais e culturais 
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multidimensionais – quando, por exemplo, os Guarani identificam 
como sombra a pessoa que está vivendo na terra, embora ela ainda se 
relacione com sua origem divina, conforme a concepção cosmológica 
Guarani já apresentada.

Quando essas maneiras diversas de pensar e praticar o cuidado, a 
prevenção e o tratamento de pessoas enfermas ou com a saúde em dese-
quilíbrio se confrontam dentro do posto de saúde ou mesmo em um 
hospital: temos uma riqueza ou complexidade de elementos culturais 
dos índios e dos profissionais e das instituições de saúde. No entanto, 
concretamente há reclamações dos Guarani em São Paulo e de outros 
povos indígenas brasileiros em relação à ausência da compreensão das 
necessidades de uma atenção específica à saúde indígena dentro das ins-
tituições públicas de saúde das cidades. Muitas vezes, por conta dessa 
deficiência da formação dos profissionais de saúde e da falta de uma 
comunicação intercultural entre povos diferentes do mesmo país, ocorre 
uma assistência à saúde Guarani bem precária e um número cada vez 
maior de óbitos por falta de um atendimento adequado e digno de qual-
quer pessoa humana.

 A histórica e honrosa exceção é o trabalho desenvolvido há mais 
de quarenta anos pelo Hospital São Paulo, desde 1965 em conjunto com 
a Escola Paulista de Medicina (EPM) da atual Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp/SP), pioneiramente junto aos povos xingua-
nos, que começou com ações de registro (estatístico) dos problemas 
de saúde dessas populações, dos tratamentos das doenças endêmi-
cas/externas e principalmente a vacinação como forma de prevenção. 
Atualmente o trabalho da Unifesp de intervenção, avaliação e promo-
ção de saúde desenvolvido por médicos, enfermeiros e outros profissio-
nais de saúde no Parque Indígena do Xingu já conta com o auxílio da 
Antropologia. Esta investiga etnologicamente as concepções de saúde e 
doença de cada sociedade indígena, para realizar atividades de cuidado, 
prevenção e tratamento em diálogo com as práticas e recursos terapêuti-
cos da etnomedicina. É interessante dizer que a Unifesp já formou várias 
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turmas de agentes de saúde indígena7 (Povos Indígenas Xinguanos) para 
atuarem em suas comunidades, uma vez que o atendimento de enfer-
magem e médico-hospitalar não pode faltar nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs), como, por exemplo, o DSEIXingu (MT). 
Certamente o plano ideal seria a não imposição de conceitos e práticas 
médicas ocidentais por sobre as concepções e práticas indígenas ou, no 
outro extremo, a prevalência exclusiva das concepções e práticas dos 
índios, o que atualmente é impossível de ocorrer com o contato histórico 
dessas sociedades com a nossa. A construção desse diálogo tem sido feito 
por pesquisadores como, por exemplo, o Doutor Douglas Rodrigues e a 
Doutora Sofia Mendonça (Unifesp/Projeto Xingu), ou mesmo pesqui-
sadores em Antropologia da Saúde e da própria Saúde Coletiva focada 
em populações indígenas.

A medicina como desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e de todo 
aparato tecnológico de exames é algo muito recente, dado com a utiliza-
ção da maquinaria da revolução industrial, dos recursos da eletricidade 
e, por último, da energia nuclear nos avanços da Física Médica e também 
da Genética. Por último, a revolução digital e o uso da robotização em 
cirurgias colocaram o trabalho do médico em outro nível, que muitos 
diriam estar a anos luz da pajelança, vista erroneamente como magia e/
ou superstição. Mas antes disso, na década de 1980, tem-se o envenena-
mento acidental do naturalista Augusto Ruschi por um sapo do gênero 
dendrobata, quando estava em pesquisa no Maranhão. O caso ficou 
registrado na imprensa nacional e na televisão brasileira como necessá-
ria reflexão sobre a medicina tradicional indígena, seus rituais de cura 
xamânica, denominados popularmente como pajelança, realizados por 

7 De acordo com Junqueira e Pagliaro (2009, p. 455): “O treinamento a que os agentes de 
saúde do Parque Indígena do Xingu se submeteram, sob a direção de profissionais da área 
médica da Unifesp, poderia ser visto como inovação no cerne das concepções tradicionais 
sobre o corpo, a saúde e a doença. Na aldeia Kamaiurá de Ipavu, entretanto, os jovens acei-
tam visivelmente a supremacia dos poderes xamânicos e dos seus fundamentos. O novo 
conhecimento que detêm coloca-os mais na área de atuação dos raizeiros, pois esboçam 
uma discreta comparação entre a eficácia dos remédios que administram e os remédios 
naturais.” Verificar a análise desse treinamento da Doutora Sofia Mendonça (2005) indi-
cada nesse trabalho citado e na bibliografia deste capítulo.



Xamã (Pajé) e xamanismo entre os Guarani da cidade de São Paulo:  
um ensaio comparativo entre a medicina convencional e as sabedorias Kamaiurá e Guarani

87

Raoni Txucahamãe e Sapaim Kamaiurá, em comparação à medicina 
alopática. Como poderia um homem não indígena, embora ecologista 
e naturalista, recorrer a métodos de tratamento muitas vezes critica-
dos pelos médicos e sua parafernália farmacêutica industrial? Ruschi 
também tinha a hepatite viral B e optou por tratá-la com a medicina 
alopática, mesmo assim morreu de complicações decorrentes de uma 
cirrose hepática. O que demonstra a quantas falhas e ignorância sobre 
remédios, tratamentos e falta de cura está sujeita a Medicina, como qual-
quer outra ciência feita por e para humanos.

Eu mesmo, Eduardo Carrara, observei na década de 1990, em 
pesquisa etnográfica com os Xavante da Aldeia Namuncurá (T.I São 
Marcos, Barra do Graças, MT), um cacique de outra aldeia do mesmo 
território que tinha sido picado pela cobra jararaca. Ele foi tratado com 
raízes, plantas medicinais e através de rituais de cura pelo Wahitede’wa 
(dono da cobra) durante o período de aproximadamente um mês. O 
cacique veio com a mão bastante inchada por causa da picada de cobra e, 
após o tratamento com rituais e plantas medicinais, voltou curado sem 
qualquer sequela para casa. Também eu mesmo contraí uma infecção 
intestinal grave, não conseguia me alimentar e sofria com dores de cólica 
e diarreia constante. Esse dawede’wa (curador) me tratou e curou com 
uma raiz vermelha do Cerrado através do cozimento dela, massagens 
terapêuticas no abdômen e a dança comunitária em que participei junto 
às pessoas da aldeia. Soube depois que o tratamento médico alopático 
com antibióticos demoraria semanas para sortir o mesmo efeito daquele 
tratamento que eu havia recebido dentro da aldeia.

Conclusão

Tanto os Guarani quanto os Kamaiurá vivem um processo de luta 
pela manutenção e defesa de suas terras perante a paralisação atual dos 
processos de reconhecimento, demarcação e ampliação das terras indí-
genas e da importantíssima questão jurídica da discussão do Marco 
Temporal da Constituição de 1988. Para nós, antropólogos e apoiado-
res da questão indígena, os direitos originários às Terras no Brasil são 
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fundamentais para se assegurar a continuidade da vida e cultura desses 
povos indígenas brasileiros, inclusive dos direitos humanos e o de cida-
dãos brasileiros que o Estado brasileiro deve a eles garantir e fazer valer.

Xamanismo e medicina não são ou operam em polos opostos, mas 
se baseiam mesmo em epistemes bem diferentes – cosmologias indíge-
nas e ciências – com objetivos declarados de prevenir, tratar, promo-
ver a saúde e curar os indivíduos, ainda que tenhamos que diferenciar a 
medicina curativa da preventiva. Sem dúvida, os Guarani, os Kamaiurá 
e outras pessoas das sociedades indígenas brasileiras não excluem qual-
quer um dos princípios e/ou práticas terapêuticas (indígena e não indí-
gena), mas avaliam com propriedade os princípios e métodos para aliviar 
suas dores, sofrimentos, tratar as suas doenças ou mesmo reequilibrar 
a saúde em desequilíbrio. Mas o que observamos e interpretamos do 
xamanismo, especificamente das práticas “curativas” de um pajé, é resul-
tante da mentalidade, da cognição e, principalmente, da expansão da 
consciência a respeito da multidimensionalidade dos seres e suas inú-
meras relações no tempo, espaço, ritual, política, cosmologia, ambiente, 
história e mitos de um determinado povo indígena. A cognição pela 
ciência (hard science) presente na Medicina e em muitas outras ciências 
nascidas na Europa e Estados Unidos, faz com que o modus operandi dos 
cientistas seja orientado pelo cartesianismo, mecanicismo, pelas provas 
empíricas, laboratoriais, estatísticas e não se abra ao poder da imagina-
ção sociocultural existente nas sociedades ameríndias e muito menos 
se interesse por suas práticas tão complexas em saúde. No entanto, a 
Saúde Coletiva e as Ciências Sociais têm unido esforços em inovações 
teórico-metodológicas que permitem responder às questões de interface 
entre os sistemas “médicos” indígena e não indígena, como o necessário 
aperfeiçoamento da Atenção Específica à Saúde Indígena proposto pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde). São milhares de pesquisas apresentadas 
e debatidas nos congressos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco) que lidam com questões específicas e complexidade de rela-
ções ligadas ao universo da saúde. Neste capítulo intentamos contribuir 
no despertar da nossa saúde como um todo integrado, em sua multidi-
mensionalidade, variadas relações e interligações entre o físico, o social, o 
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cultural, o mental e o espiritual. Esta “modernidade” já é há muito tempo 
não somente conhecida, mas praticada com efetividade pelos Guarani, 
Kamaiurá, como se pode constatar, assim como por outros tantos povos 
indígenas do nosso país. A dádiva percebida pelas práticas de saúde indí-
genas demonstra o dar, o receber e o retribuir entre os seres humanos, 
animais, árvores e plantas também animadas por espíritos em ciclos, 
espaços e tempos histórico-míticos. Assim processos de saúde e doença 
vão muito além da epistemologia científica, pois começam e terminam 
em pessoas indígenas inseridas em contextos cosmológicos bastante 
complexos e diferenciados e, se desprezarmos este fato pela ótica de uma 
prática biomédica estrita, falhamos na compreensão e interrompemos o 
círculo da dádiva em saúde.
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O fogo e o tempo:  
a cultura alimentar Tremembé
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Pela rota sol nascente

No limiar da década de 1980, os Tremembé iniciaram um pro-
cesso de mobilização política para obter o reconhecimento legal da iden-
tidade étnica e demarcação de suas terras. A área reivindicada faz parte 
do antigo aldeamento missionário de Nossa Senhora da Conceição de 
Almofala, onde os seus antepassados foram instalados nos primeiros 
anos do século XVIII. No século XX, precisamente a partir da década 
de 1950, ocorreu uma intensa ocupação e realização de registros fun-
diários por pessoas da região e comerciantes oriundos de outros luga-
res (Valle, 1993), o que coincidiu com o momento no qual a exploração 
da lagosta se intensificava no litoral cearense. O mar  de Almofala , reco-
nhecido pela abundância de peixes e lagosta, não demorou a entrar na 
rota dos grandes barcos lagosteiros, que passaram a navegar pela região 
intensificando atividades de captura. Além disso, ocorreu o desenvol-
vimento da cultura do coco na região, de modo que comerciantes pas-
saram a cercar as terras dos Tremembé para promover o plantio de 
coqueiros. De imediato ocorreu um impacto extremamente negativo na 
organização social e no meio ambiente. As famílias indígenas ficaram 
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com dificuldade para manter suas moradias e explorar os recursos natu-
rais. Atividades como caça, coleta de frutos nativos, agricultura e pesca 
foram seriamente prejudicadas. Com as terras cercadas e o mar degra-
dado, a fome tornou-se uma grave ameaça. A situação ficou desola-
dora. À escassez do peixe somaram-se as dificuldades para obter uma 
alimentação básica, o que resultou no aumento das enfermidades e da 
taxa de mortalidade infantil. Sem alternativa, muitos índios realizaram 
um movimento migratório para a cidade de Fortaleza, capital do Estado, 
onde a emergente indústria pesqueira sinalizava com promessas seduto-
ras de emprego. Contudo, depois de algum tempo, vários índios retorna-
ram para Almofala. Esse foi o caso, por exemplo, do atual cacique João 
Venâncio, que morou em Fortaleza e trabalhou para empresas pesquei-
ras instaladas nas proximidades do Porto do Mucuripe (Oliveira Júnior, 
2006).

O Brasil ocupa uma posição privilegiada entre os países produto-
res de coco e exportadores dos produtos derivados. A região Nordeste 
dispõe de 80% das áreas cultivadas e colhidas em solo brasileiro. Entre 
os estados produtores, o destaque é conferido à Bahia e ao Ceará, com 
grandes extensões de terras ocupadas pela monocultura do coco ao 
longo da faixa litorânea. Desde os últimos anos da década de 1970, o 
agronegócio com seus coqueirais tem se revelado um dos agentes dire-
tamente envolvidos nos conflitos socioambientais nas áreas indígenas e 
camponesas no estado do Ceará. Entre os territórios caracterizados por 
disputas e tensões provocadas pelo agronegócio está a Terra Indígena de 
Almofala (Vasconcelos, 2015). 

Efetivamente, a mobilização política e jurídica dos índios 
Tremembé começou por volta de 1979, quando a empresa agroindus-
trial Ducoco S.A. adquiriu duas fazendas cujas terras fazem limite com 
as localidades da Tapera e Varjota. Alegando que as referidas localidades 
faziam parte das propriedades das fazendas, a Ducoco passou a pres-
sionar as famílias indígenas para abandonarem seus antigos locais de 
moradia. Houve a retirada da mata nativa marcada pela larga presença 
de cajueiros, tendo em vista destinar as terras para o cultivo da monocul-
tura do coco. Parte das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios foi 
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cercada, obrigando várias famílias a deslocarem suas casas. Na ocasião, 
os índios iniciaram um movimento de resistência através de arti culação 
com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBS) e receberam apoio jurí-
dico da Comissão Pastoral da Terra (CPT). O desfecho jurídico cul-
minou com a conquista da posse coletiva, por usucapião, de 399, 94 
hectares. Durante o processo litigioso os moradores da Varjota e Tapera 
afirmaram que as terras em disputa faziam parte da área do antigo aldea-
mento missionário e, consequentemente, pertenciam por direito às famí-
lias indígenas (Oliveira Júnior, 1998). 

Alguns anos depois, a reivindicação da posse da terra foi ampliada e 
realizada invocando a identidade étnica indígena. O movimento cresceu 
e ganhou maior projeção a partir de 1986, quando os Tremembé recebe-
ram a visita de uma equipe da Fundação Nacional do Índio (Funai). O 
contato como os representantes do órgão oficial foi extremamente posi-
tivo, pois descortinou novos horizontes para a mobilização política pela 
demarcação das terras do antigo aldeamento missionário. Os Tremembé 
passaram a fazer articulações com lideranças do movimento indígena do 
Nordeste e, de maneira geral, do Brasil. Contudo, foi somente em setem-
bro do ano de 1992 que um grupo de trabalho da Funai realizou oficial-
mente o levantamento fundiário e elaborou relatório para o processo de 
delimitação e demarcação das terras (Oliveira Júnior, 1998). O reconhe-
cimento como um grupo indígena foi alcançado no ano de 1993, mas, 
em virtude da morosidade da justiça, o processo de regularização fun-
diária permanece em curso. 

A pressão sobre a área indígena tende a aumentar em decorrên-
cia dos projetos de desenvolvimento turístico e instalação de parques de 
energia eólica ao longo do litoral do Ceará, nos últimos anos. Nesse con-
texto, vem ocorrendo uma intensa especulação imobiliária e ocupação 
de grandes extensões de terra, o que tem afetado a dinâmica social das 
comunidades tradicionais ao longo da costa cearense. A terra reivindi-
cada pelos Tremembé possui a extensão de 4.900 hectares, está locali-
zada no município de Itarema, distando aproximadamente 221 km de 
Fortaleza-CE. Em 1985, Itarema foi emancipada e deixou de ser dis-
trito do município de Acaraú. A distância entre Almofala e a sede do 



Gerson Augusto de Oliveira Júnior, Lúcia Helena Vitalli Rangel

96

município de Itarema é de apenas 12 km. A distância que separa Itarema 
do início da área urbana de Acaraú, por sua vez, é de 23 km. Ou seja, a 
Terra Indígena dos Tremembé está localizada no que se chama generica-
mente de Região do Acaraú. 

Para a realização do presente estudo, considero a realidade das 
famílias Tremembé residentes nas localidades da Praia; Tapera; Varjota; 
Batedeira; Barro Vermelho; Pana; Lameirão; Gamboa da Lama; 
Mangue Alto; Aningas do Mulato; Camundongo, Cabeça de Boi; 
Passagem Rasa; Curral do Peixe; Urubu e Boavista. O mapa a seguir 
foi elaborado pelos próprios índios durante um trabalho de geografia na 
Escola Indígena Maria Venância e fornece uma visão bastante clara da 
área identificada pela Funai. Como pode ser facilmente percebido, a área 
ocupada tradicionalmente é caracterizada por um rio, córregos, lagoas e 
praia. 

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 1 – Aldeamento Tremembé
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O acesso ao município de Itarema, bem como à Terra Indígena 
de Almofala, é viabilizado pela rodovia estadual CE-085, conhecida 
como Rota  Turística Sol Poente  ou estruturante. Trata-se de importante 
via turística que liga Fortaleza aos municípios praieiros do litoral oeste, 
promovendo conexões com estradas de acesso ao Parque Nacional de 
Jericoacoara. A rodovia começou a ser construída na segunda metade 
da década de 1990, para estabelecer o acesso ao Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém, no qual operam duas usinas termelétri-
cas e uma siderúrgica, e viabilizar a implementação do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Ceará (Prodetur-CE), vinculado ao 
Ministério do Turismo (MTur) e apoiado financeiramente pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Desde então, no período do verão, entre os meses de junho a 
dezembro, o movimento de turistas nacionais e estrangeiros tem aumen-
tado significativamente. A combinação de sol e ventos criam as condi-
ções favoráveis para prática de esportes náuticos, tais como o kitesurf.  
Trata-se de uma modalidade esportiva que vem ganhando imensa pro-
jeção na costa cearense, de modo que vários empreendimentos turísticos 
estão sendo destinados exclusivamente aos adeptos do referido esporte. 
Com frequência, matérias sobre turismo e esportes náuticos são vei-
culadas na imprensa cearense, nacional e internacional. Os governantes 
e empresários têm celebrado o fato de que as praias cearenses assumi-
ram uma posição de destaque entre os destinos mais procurados do 
país por turistas estrangeiros e brasileiros. No site oficial da Secretaria 
de Turismo do Governo do Estado do Ceará, existem notas publicitá-
rias destacando às condições ideais para o desenvolvimento da prática do 
kitesurf   no litoral cearense. As imagens de coqueiros e jangadas, ostenta-
das outrora como cartão-postal da beleza natural do Ceará, já não aten-
dem na atualidade aos anseios da indústria do turismo; cederam lugar 
aos surfistas com suas pranchas e pipas presas à cintura.

Nos últimos anos, aumentou consideravelmente a demanda por 
serviços de restaurantes, hotéis e pousadas por todo o litoral cearense, 
até porque, com a construção da Rota  Sol Poente , efetivou-se a expan-
são e consolidação dos empreendimentos turísticos. Recentemente, a 
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rodovia passou por obras de alargamento para facilitar o tráfego na dire-
ção das praias. Houve a instalação de posto de combustíveis, empresas 
de aluguéis de automóveis e estabelecimentos comerciais de venda e dis-
tribuição de gêneros alimentícios em vários municípios do litoral oeste. 
Em poucos anos, Itarema e municípios adjacentes ampliaram a rede de 
hotéis, pousadas e restaurantes, tendo em vista fortalecer empreendi-
mentos de exploração do turismo esportivo e do turismo vendido como 
ecológico  . Em diversas localidades da região, a população nativa deixou 
de ocupar as faixas de terras mais próximas das praias. Os antigos locais 
de moradias estão sendo ocupados por pousadas, hotéis e restaurantes. 
Assim, verifica-se um crescimento intenso na especulação imobiliária 
nas praias dessa faixa do litoral oeste cearense. 

As diversas atividades econômicas vinculadas direta e indireta-
mente ao turismo intensificadas nas praias do município do litoral oeste 
tiveram um considerável incremento quando, em julho de 2017, foi inau-
gurado um aeroporto na cidade de Cruz, que fica a cerca de 48 km da 
sede do município de Itarema, para receber voos nacionais e internacio-
nais destinados ao atendimento da demanda dos visitantes que desem-
barcam no Ceará com destino ao Parque Nacional de Jericoacoara. 
Empresas áreas passaram a disponibilizar voos diretos saindo de várias 
cidades brasileiras para o referido aeroporto, desde julho de 2018. 
Estima-se que, em poucos anos, empresas áreas internacionais passem a 
fazer voos a partir de cidades europeias e norte-americanas para o refe-
rido aeroporto. 

Além das praias, ventos e sol, durante boa parte do ano, um dos 
aspectos bastante atrativos do ponto de vista turístico é a diversidade 
gastronômica e as práticas alimentares. Por isso, entre os anos de 2008 e 
2010, o Governo do Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria de 
Cultura e do Centro Cultural Dragão do Mar (CDMAC), sediado em 
Fortaleza, investiu recursos para a realização de ampla pesquisa, visando 
organizar roteiros gastronômicos nos municípios cearenses do sertão e 
litoral. O projeto intitulado Comida  Ceará contou com a participação de 
pesquisadores locais vinculados ao Memorial  da Cultura Cearense , tendo 
como um dos coordenadores o antropólogo Raul Lody, pesquisador das 
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religiões de matrizes africanas e antropologia da alimentação, e foi em 
parte por mim acompanhado. Na qualidade de pesquisador, participei 
de reuniões preparatórias para as viagens de coleta de dados, dos estu-
dos sobre antropologia da alimentação e das viagens pelo litoral oeste do 
Estado, a saber: Almofala, Patos, Flexeiras, Paraipaba, Taíba e Pecém, 
antes de me desligar do projeto. De modo geral, os pesquisadores que 
fizeram parte da equipe coletaram informações sobre os sistemas ali-
mentares cearenses, cardápios, receitas, ingredientes, objetos utilizados 
para preparar alimentos, rituais de comer presentes no cotidiano e nas 
festas populares. A ação dos pesquisadores contemplou grande quanti-
dade de registros fotográficos e entrevistas com pessoas conhecidas por 
dominarem os processos de preparos de comidas consideradas típicas 
das suas respectivas localidades. 

Numa das viagens que realizei com o grupo de pesquisadores 
que atuava no referido projeto, no primeiro semestre de 2010, estive 
na praia de Almofala e na localidade da Varjota. Como comidas típi-
cas dos Tremembé foram registrados o bolo de milho denominado qua-
renta,  e um preparo feito com goma de mandioca, água e sal, conhecido 
como pelos índios como grolado . Na praia de Almofala, os pesquisadores 
mantiveram contato e gravaram entrevista com a índia Maria de Jesus, 
irmã do cacique João Venãnça. Já na localidade da Varjota, o contato e 
entrevista foram realizados com a índia Diana, conhecida por seu enga-
jamento na organização do movimento em defesa da terra desde os pri-
meiros anos da década de 1980. Com frequência, Diana é procurada por 
pesquisadores e sempre é convidada para participar das rodas de con-
versa com alunos das escolas indígenas da área Tremembé. Por ocasião 
da visita dos pesquisadores do projeto Comida  Ceará , Diana concedeu 
depoimentos sobre as comidas tradicionais e ressaltou a importância da 
mandioca para a alimentação. Aliás, é de propriedade da sua família uma 
das casas de farinha presentes na área indígena. Anualmente seus fami-
liares se reúnem para realizar farinhadas, isto é, fazer o beneficiamento 
da mandioca. 
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Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 2 – Prensa da casa de farinha

No ano de 2010, ocorreu a inauguração, na cidade de Acaraú, de 
um Campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que ofertava cursos 
técnicos para a formação de profissionais para atuarem em bares, res-
taurantes, organização de eventos, turismo, meio ambiente, aquicul-
tura, pesca e construção naval, bem como superiores como licenciatura 
em Física e licenciatura em Ciências Biológicas, além de diversos cursos 
de formação inicial e continuada e do centro de línguas (inglês, espa-
nhol e libras). Projetos específicos foram elaborados pelo IFCE e dire-
cionados às comunidades indígenas e quilombolas da região de Aracaú 
e das cidades vizinhas, dentre as quais está Itarema, com o objetivo de 
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capacitar as pessoas para atuarem nos empreendimentos ligados ao 
turismo. Organizações educacionais privadas, igualmente, passaram a 
atuar na região, ofertando cursos de graduação e especialização diversos, 
os quais atraíram a participação dos professores e gestores das escolas 
indígenas de Almofala. 

Em decorrência da sua posição geográfica privilegiada, com praia, 
rio e lagoas, a terra dos Tremembé entrou na rota da cobiça dos seto-
res interessados em explorar o turismo da região. Na praia de Almofala 
foram construídas duas pousadas localizadas nas proximidades da 
Escola Indígena Maria Venância e da casa do Cacique. Algumas estradas 
que ligam as diversas localidades presentes no interior da área indígena 
foram reformadas e beneficiadas com obras de pavimentação. Veículos 
motorizados que fazem passeios turísticos passaram a ser vistos trafe-
gando frequentemente na praia e nas proximidades das lagoas Batedeira 
e Luiz de Barros. 

As lagoas possuem uma indiscutível beleza natural e aos olhos dos 
turistas apresentam condições perfeitas para a prática de esportes como 
kitesurf . As lagoas que estão localizadas na extremidade da área indígena, 
próximo às cercas da empresa Ducoco, são importantes referências terri-
toriais para os índios; são locais de lazer e sempre foram utilizadas para 
o exercício da atividade pesqueira. Segundo afirmam os Tremembé, um 
dos marcos demarcatórios dos limites das terras do antigo aldeamento 
está localizado no centro da lagoa Luiz de Barros. Ademais, existem 
sítios arqueológicos nas proximidades das lagoas. 
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Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3 – Lagoa da Batedeira

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 4 – Lagoa Luiz de Barros
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Merece destaque, nas transformações da dinâmica socioambiental 
da região, a instalação de parques de energia eólica, os quais são igual-
mente vistos ao longo da costa Oeste do Ceará. Isso, inegavelmente, tem 
contribuído para a intensa especulação imobiliária, valorização fundiária 
e ocupação de grandes extensões de terras, o que tem afetado a dinâmica 
social das diversas comunidades tradicionais cearenses. 

Saindo de Fortaleza em direção à Almofala, pela Rota Turística Sol 
Poente , a partir da metade do caminho, é facilmente percebida a presença 
dos parques de energia eólica com suas imponentes torres e hélices. 
As empresas exploradoras de energia eólica foram atraídas por condi-
ções naturais oferecidas pela abundância dos ventos no litoral cearense 
e, sobretudo, por incentivos governamentais provenientes do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Os empresários inte-
ressados na expansão dos parques eólicos encontraram em Almofala um 
ambiente ideal devido às condições climáticas e à facilidade de adquirir 
consideráveis extensões de terras. 

No ano de 2016, a empresa Ducoco passou a compartilhar os espa-
ços que antes eram destinados exclusivamente às plantações de coqueiros 
com o lucrativo negócio de instalação de centenas de torres de capta-
ção de energia eólica. Muitas delas foram instaladas próximo aos limites 
das terras dos Tremembé. Algumas torres estão localizadas a cerca de 
duzentos metros da linha divisória que separa as terras da empresa das 
terras da área reivindicada pelos índios e delimitada oficialmente pela 
Funai. 

Em abril de 2018, representantes de organizações não governa-
mentais enviaram um documento para o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Coema), vinculado diretamente à Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará (Semace), alertando para os graves pro-
blemas socioambientais decorrentes da instalação dos parques eólicos no 
litoral cearense. A carta chama a atenção da administração pública para a 
necessidade de uma fiscalização mais rigorosa nos processos de liberação 
de licenças ambientais para os empreendimentos de geração de energia 
elétrica por meio de fontes eólicas. Denuncia, também, os conflitos de 
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interesses entre empresários e regionais, tomando como ponto de refe-
rência os impactos negativos dos projetos de energia eólica na vida dos 
povos tradicionais da região costeira cearense. 

Em outras palavras, o que o documento destacou foi que, apesar 
de serem apresentados pelos empresários e representantes do poder 
público como uma fonte de energia limpa, os parques eólicos depen-
dem para a sua instalação de vastas extensões de terras, o que inevita-
velmente provoca a destruição da mata nativa e da área de dunas, além 
de elevar sobremaneira o consumo dos recursos hídricos. Como a degra-
dação ambiental tem provocado o desaparecimento de diversas espécies 
de plantas, pássaros e animais existentes na região, o avanço dos parques 
eólicos não é entendido como indicativo inquestionável da preocupação 
dos governantes em substituir as fontes energéticas mais poluentes por 
outras menos poluentes. Aliás, denuncia-se que é o próprio Estado que 
tem promovido, concomitantemente, investimentos em termoelétricas, 
localizadas no mesmo litoral oeste. 

 Entre os índios Tremembé existem entusiastas e interessados nas 
possíveis vantagens que os grandes projetos econômicos instalados na 
região possam gerar. Uma empresa exploradora de energia eólica nego-
ciou com as principais lideranças a instalação das torres nas proximi-
dades dos limites da Terra Indígena de Almofala. Como resultado da 
negociação, os índios deveriam receber duas casas  de farinha , uma casa  
de apoio para realização de eventos do movimento indígena, um carro de 
médio porte para servir como meio de transporte para o grupo. A nego-
ciação não recebeu a aprovação de todos, mas foi concretizada e gerou 
insatisfação por parte dos índios que não concordaram com os acor-
dos feitos com a empresa. Muitos entendem que num futuro próximo 
as empresas de energia eólica podem colocar em risco a autonomia do 
grupo e criar dificuldades para o processo de demarcação da terra. Além 
do mais, impactam negativamente o meio ambiente e podem compro-
meter recursos hídricos que irrigam os plantios de feijão, milho, batata-
-doce, mandioca e jerimum, feitos pelas famílias indígenas. 
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A minha opinião referente a essa questão da energia eólica é a seguinte: 
tem impacto na luta pela terra. Agora pode não ter tanto, porque tá com 
pouco tempo esses projetos de energia eólica vêm chegando bem pró-
ximo da nossa área, né? Mas, até onde a gente percebe, uma das primei-
ras coisas é a mudança na paisagem. Antes, aonde você via as matas, um 
pouco de mata natural, hoje você olha e percebe a devastação do meio 
ambiente. Não tem como não devastar para poder implantar as torres, 
entendeu? Então, uma das primeiras coisas que eu vejo é a devastação 
do meio ambiente. Onde tem matas, eles arrancam [...]. Se tiver alguma 
lagoa, não pensam duas vezes para entupir e colocar torres. Eles dizem 
que não, mas a gente sabe que entopem sim. Entopem as lagoas, os cór-
regos e fica tudo diferente. Sem contar as mudanças das vivências, pois 
quem mora próximo das torres não tem mais a tranquilidade que tinham 
antes. Quando a gente passa perto de alguma torre que tá funcionando, 
a gente escuta o barulho das hélices. Então, isso também é uma mudança 
que acontece. Não tinha isso antes, isso é uma preocupação [...]. Se eles 
devastam o ambiente os poucos animais que tem vão diminuir mais 
ainda. Com o desmatamento e derrubada dos morros os animais que pre-
dominavam aqui na nossa região vão se afastar cada vez mais e ficar mais 
distante da gente. Não tem como não atingir. Tem uma das torres que 
fica praticamente no meio da nascente de um córrego que deságua aqui 
para área Tremembé. Na época que eles vieram instalar foi uma discussão  
enorme, foram vários encontros com os ambientalistas da eólica e o  
povo Tremembé para não colocarem a torre no meio do córrego porque 
ia atingir a nascente. Eles afastaram um pouco, mas mesmo assim coloca-
ram na beirada do córrego e quando ele enche a torre fica de certa forma 
dentro. Então, não tem como não afetar. Qual era a nossa preocupação? 
Era justamente que prejudicasse, porque muitas famílias fazem planta-
ções na área por onde o córrego passa e deságua. Eu me preocupo, pois 
tem muitos problemas que com o passar do tempo podem surgir outros 
problemas e a gente ainda não sabe. E tem gente aqui de dentro do nosso 
movimento que deveriam ficar preocupadas com as questões próprias da 
nossa terra, terra dos Tremembé e infelizmente se interessam com os pro-
jetos que a eólica possam trazer. Sinceramente, eu sou totalmente contra 
esses projetos dessas empresas que chegam invadindo. Eu me lembro 
bem da Ducoco. Pelo o que a gente sabe, a Ducoco também foi assim. 
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A Ducoco chegou iludindo com conversa que poderia dar emprego e 
melhorar a vida da população e olha o que aconteceu. Se implantou 
dentro da Tapera e tá lá até hoje [...] Esse córrego ele vem e passa pelo 
Panã, onde fica as casas ali da Dona Maria Lídia, só que eu não sei se esse 
córrego passa pelo terreno da Dona Maria Lídia, ele passa em outros ter-
renos de outras pessoas. Do Panã, ele vem pro Lameirão, Curral do Peixe, 
aquela região ali todinha e vem desaguar no Saquinho. Então como você 
de certa forma conhece a nossa área, então acho que dá pra você imaginar. 
As coisas que eles plantam, ao redor do córrego é nas margens, princi-
palmente no período que ele tá com as águas mais baixas. Eles plantam 
feijão, plantam milho, plantam roça, plantam batata-doce, né, esse tipo de 
coisa, melancia, jerimum, essas coisas, esse tipo de plantio assim, mais pra 
questão da subsistência, da sobrevivência própria. (Andreina, professora e 
moradora da localidade Mangue Alto)

Se o desenvolvimento do turismo e a implantação dos parques eóli-
cos provocam inegavelmente profundas mudanças na dinâmica ambien-
tal e social dos territórios tradicionais de diferentes grupos habitantes 
da zona costeira cearense, então, é possível pensar que defender o direito 
às terras não demarcadas é defender os recursos ambientais e a preser-
vação do conjunto de saberes inscritos no patrimônio material e imate-
rial dos indígenas. Então, é oportuno invocar o Relatório da Comissão 
Mundial de Cultura e Desenvolvimento, intitulado “Nossa diversidade 
criadora” (1997), que defende a importância da liberdade cultural como 
liberdade coletiva, como o reconhecimento do direito de um grupo de 
pessoas de adotar o estilo de vida de sua preferência; de autonomia na 
definição das próprias necessidades. As culturas não podem sobreviver 
quando o meio ambiente do qual dependem é degradado e empobrecido 
ou quando a situação de degradação ameaça a manutenção dos meca-
nismos de proteção e gestão dos recursos naturais elaborados pelos pró-
prios grupos a partir dos valores que lhes são peculiares. O respeito ao 
patrimônio cultural dos grupos deve ser observado para que o desenvol-
vimento humano sustentável e equitativo se realize. 
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Os povos indígenas adquiriram, em séculos de vida próximo a natu-
reza, um conhecimento detalhado do ambiente e dos recursos naturais. 
Vivendo em meio à rica variedade de ecossistemas complexos – e com 
base nela –, eles compreendem o funcionamento desses sistemas, as pro-
priedades das plantas e dos animais e as técnicas de uso e gestão de siste-
mas. Da mesma forma, sua preocupação ambiental está embutida em sua 
própria vida na luta pela sobrevivência, pela identidade pela autonomia, 
e, em muitos casos, por direitos e governo democráticos. (Cúellar, 1997, 
pp. 280-281) 

A mobilização para conquistar a demarcação e regularização das 
terras tem sido a grande bandeira de luta do movimento indígena em 
todo o Brasil. Sem a terra brota um acentuado comprometimento dos 
modos tradicionais de produzir, preparar e consumir alimentos. Existe 
uma estreita relação entre segurança alimentar e nutricional e a manu-
tenção dos territórios que os índios tradicionalmente ocupam. A demar-
cação e regularização dos territórios constitui a condição indispensável 
para a efetivação do direito à segurança alimentar e nutricional, conforme 
o relatório final do Primeiro  Fórum Nacional para Elaboração da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos Indígenas do Brasil : 

Constatamos que os problemas de auto-sustentação estão presentes na 
maioria das Terras Indígenas. Os problemas de fome e carência alimen-
tar manifestam-se em todas as regiões, com alto índice de mortalidade 
infantil, principalmente nas terras invadidas e impactadas pelos grandes 
projetos e intrusão de fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e posseiros, 
sendo agravados pela seca que assola principalmente os povos indígenas 
do Nordeste. Esses fatores ocasionam um contínuo processo de redu-
ção territorial e degradação ambiental, retratando até o momento o des-
caso geral da sociedade envolvente e de diversos governos para com os 
povos indígenas. Diante dessa situação, apresentamos as diretrizes e pro-
postas deliberadas no Fórum, acerca dos temas discutidos nas oficinas: 
território, atividades produtivas, recursos naturais, alimentação e nutri-
ção, saúde, educação e controle social, que são pertinentes e fundamen-
tais para a construção dessa política, tendo como prioridade a garantia da 
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terra com os seus territórios regularizados como eixo central para nossa 
segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento sustentável das 
nossas comunidades. (Brasil, 2003, p. 2) 

Por isso, compreender a cultura alimentar adquire extrema impor-
tância para a realização e o êxito de qualquer política pública que obje-
tive o combate à fome e subnutrição. Os estudos sobre as estruturas 
alimentares de grupos, tais como os indígenas e quilombolas, entre 
outros, desempenham papel importante para o entendimento dos riscos 
da adoção de práticas alimentares novas e distintas das tradicionais:

No âmbito da segurança alimentar e nutricional, ressalta-se a relevân-
cia dos estudos das estruturas alimentares para a compreensão dos riscos 
ligados à adoção de práticas alimentares novas e distintas das tradicionais. 
Isso implica afirmar que a elaboração de políticas especificas deve consi-
derar as características culturais dos grupos beneficiados. É o caso, por 
exemplo, das políticas voltadas para remanescentes de quilombos, indí-
genas e caiçaras. Nesse sentido, o fracasso de algumas políticas públicas 
pode estar associado à ignorância dos seus executores. Ao desconhecer 
a realidade cultural de uma determinada população, eles criam políticas 
que não atendem às necessidades desses grupos. (Braga, 2004, p. 41) 

O desconhecimento da realidade cultural de uma determinada 
população, além de implicar o risco de políticas que não atendem às suas 
necessidades, não raras vezes, desencadeia o contrário do que foi vislum-
brado: ao invés de saúde e segurança alimentar e nutricional, doenças 
e insegurança. Foi o que ocorreu na etnia Tremembé como em muitas 
outras, apesar das mobilizações políticas que tentavam dar conta desse 
desconhecimento. 

A preocupação com a segurança alimentar e nutricional ganhou 
maior visibilidade na sociedade brasileira nas últimas décadas, tendo 
em vista a necessidade de elaboração de políticas públicas eficazes no 
combate à fome e subnutrição. Intensos debates acerca da importân-
cia da cultura alimentar no processo de construção das identidades dos 
grupos sociais davam conta de que nenhuma ação destinada a garantir 
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alimentação adequada para grupos em situação de vulnerabilidade social 
pode negligenciar os símbolos e significados presentes em contextos cul-
turais específicos. 

Não obstante as discussões acaloradas que também envolviam 
questões ligadas aos rumos da luta política em defesa da demarcação 
da terra e garantias de direitos indígenas, foi no espaço doméstico das 
famílias Tremembé que encontrei o calor da resistência dos mais velhos, 
enquanto os ventos sopravam impulsionando as pipas do kitesurf , as 
hélices dos parques eólicos. Era o fogo, que aquece saberes e sabores, nas 
cozinhas cada vez mais marcadas pela presença dos alimentos industria-
lizados e pelas facilidades da indústria de eletrodoméstico; os fogões à 
lenha das velhas índias, que insistem em manter aceso o fogo da tradição.  

O fogo que o vento ainda não apagou

Quando iniciei meus primeiros contatos com índios em janeiro de 
1990, suas casas eram feitas, na grande maioria, com barro e cobertas 
com telhas também de barro ou palha de coqueiros. Predominavam a 
utilização de lamparinas e lampiões a gás, pois na maioria absoluta da 
área indígena inexistia a presença de sistema de energia elétrica. Havia 
casas completamente feitas de palha de coqueiro e com o piso de areia 
batida. De modo geral, as refeições eram realizadas em esteiras de palha 
trançada estendidas sobre o chão. No interior das casas poucos objetos 
dividiam espaço com o pote d’agua, redes de dormir. O fogão à lenha 
ficava invariavelmente na parte externa das casas; costume que perma-
nece entre muitas famílias. 

Nos últimos anos da segunda metade da década de 1990, a energia 
elétrica começou a ser implementada nas diferentes localidades da Terra 
Indígena. Nos primeiros meses do ano de 2001, as moradias da locali-
dade da praia ainda eram iluminadas com o fogo das lamparinas e dos 
lampiões a gás, incluindo a casa do cacique João Venâncio. Como resul-
tado da mobilização política, os índios conquistaram direitos, tais como 
acesso a políticas de distribuição de renda, escolas e cursos de formação 
de professores. 
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Nos últimos anos o aumento significativo do poder de compra 
das famílias indígenas desencadeou um conjunto de mudanças em 
várias dimensões da vida do grupo, facilmente perceptíveis no desenro-
lar do cotidiano. O acesso aos alimentos industrializados e a diversos 
bens de consumo modificou hábitos, costumes e rotinas dos Tremembé. 
Aparelhos televisivos, celulares, computadores, refrigeradores, carros, 
motocicletas passaram a ser adquiridos pelas famílias indígenas, 
enquanto alguns índios começaram a trabalhar realizando fretes com 
seus automóveis, nas cidades próximas, para garantir um incremento de 
renda e complementar o orçamento doméstico. 

As mudanças estão cada vez mais acentuadas, sobretudo, pelo 
acesso às novas tecnologias e pela inserção dos índios nas redes sociais. 
Aliás, por diversas vezes, recorri ao WhatsApp para conversar com os 
índios sobre as questões apresentadas no presente trabalho. Conversei 
com agentes de saúde, professores e jovens lideranças. A grande maioria 
desses meus interlocutores é formada por filhos, sobrinhos, netos e bis-
netos dos velhos Tremembé que conheci nas minhas primeiras viagens 
para Almofala, no alvorecer da década de 1990. 

Quando chegou a energia elétrica e a iluminação pública, as pessoas 
foram comprando televisão e foram se adaptando a uma outra realidade. 
Antes quando não tinha energia elétrica o pessoal se divertia muito com 
as fogueiras nos terreiros, conversando e contando histórias de experiên-
cia de vida e da luta política. Depois veio os programas do governo como 
Bolsa Família, que de certa forma ajuda muito as famílias que vivem em 
situação difícil. Com certeza, o Bolsa Família melhorou as condições de 
vida dessas famílias. Aí as pessoas passaram a empenhar seus cartões 
nas lojas pra tirar televisão, pra tirar geladeira, pra tirar o liquidificador. 
Aí muitos elementos foram substituídos pelo uso desses equipamentos 
industrializados. Agora chegou o uso da tecnologia como a internet e 
quase todas as famílias hoje tem internet. A juventude toda usa celular, 
tablet e smart. Com isso eles vêm se adaptando a uma nova realidade e 
os valores da tradição vêm ficando pra trás. Por isso, que eu digo que isso 
facilitou a vida, mas, de certa forma, tem problemas. Nós temos mesmo 
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que tá integrados aí às redes, inseridos mermo aí no movimento, nas redes 
sociais, mas nós precisamos também é focar na luta pela terra. (Vicente, 
professor e morador da Passagem Rasa) 

Como observou Vicente, a implementação do sistema de energia 
elétrica e aumento do poder aquisitivo representou um marco no con-
junto de mudanças que transformaram a dinâmica da vida cotidiana, e 
diversos tipos de eletrodomésticos passaram a compor o cenário do inte-
rior das suas residências. Nesse sentido, para efeito de compreensão das 
mudanças nas práticas alimentares dos índios, é imprescindível consi-
derar que liquidificadores e geladeiras possibilitaram novas maneiras de 
preparo e conservação de alimentos. Além disso, o acesso aos aparelhos 
de televisão colocou diariamente as famílias indígenas diante das sedu-
toras propagandas de promoção dos produtos da indústria de alimentos. 

As habitações passaram por profundas mudanças, e casas de barro 
foram substituídas quase que totalmente por construções de alvenaria. 
As novas casas são geralmente alpendradas, possuindo em média de dois 
a três quartos, sala e cozinha. Muitos banheiros são localizados na parte 
externa da casa, precisamente no quintal. Contudo, existem casas com 
banheiros internos, inclusive nos quartos. Todas as casas possuem quin-
tal, sendo comum a utilização dos pequenos cercados para o desenvolvi-
mento de criação de galinhas, patos e porcos. 

Atualmente, na cozinha encontram-se facilmente geladeiras, mesas, 
armários e fogões a gás butano. Cadeiras plásticas podem ser vistas nas 
salas, alpendres, quartos e cozinhas. Os utensílios de barro, que até 
meados da década de 1990 eram facilmente encontrados nas cozinhas, 
cederam lugar às panelas de alumínio e recipientes de plásticos desti-
nados ao armazenamento de comidas. Potes, quartinhas, alguidares e 
pilões praticamente desapareceram. Garrafas pet   adquiridas com refrige-
rantes são reutilizadas para o acondicionamento de água e sucos. 

Embora os Tremembé ainda cultivem batata-doce, feijão, man-
dioca e milho, hoje é registrado um declínio no plantio desses alimen-
tos. O feijão, que entra na composição de vários pratos, quase sempre 
combinado com arroz, no passado, era acompanhado pela farinha de 
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mandioca, hoje é comprado nas vendas das redondezas. O milho, que 
serve de base para o preparo de cuscuz, bolo quarenta, canjica, mun-
gunzá, pamonha, etc., hoje também é comprado no comércio local e tem 
dividido, cada vez mais, espaço com o trigo e o fermento dos pães. 

É forçoso observar que nenhum outro produto, de modo geral, 
parece ocupar lugar de destaque na cultura alimentar dos grupos indí-
genas como a mandioca. A mandioca é originária da América do Sul e 
sua utilização pelos grupos indígenas brasileiros foi registrada desde os 
primeiros anos da colonização (Cascudo, 2004). A mandioca é aprovei-
tada para a elaboração de diversos produtos, com destaque especial para 
a farinha e a goma. Entre os grupos indígenas, a tapioca e o beiju são 
bastante apreciados. Os Tremembé não fogem à regra. Os mais diversos 
subprodutos e modos de preparo da mandioca são destacados nas prá-
ticas alimentares do Tremembé. Considerada pelos índios um alimento 
importantíssimo, sua utilização para o fabrico de farinha e da goma é 
indispensável à preparação de tapiocas e beijus, consumidos com peixe e 
café, especialmente pelos índios mais velhos. 

O processo de feitura da farinha ocorre predominantemente entre 
os meses de julho e setembro. No entanto, o processamento da man-
dioca pode ser antecipado para os meses de março e abril. Isso ocorre 
quando o inverno é intenso e as chuvas encharcam demasiadamente 
determinados terrenos, provocando o comprometimento das plantações. 
Após a colheita, imediatamente, os índios fazem a farinhada, isto é, rea-
lizam o processo de produção de farinha e goma, as quais podem ser 
armazenadas. Geralmente, as farinhadas são realizadas pelos membros 
de uma mesma família, de modo que cada família possui uma casa de 
farinha e os membros mais jovens, que constroem suas casas em volta 
da casa dos pais, a medida em que vão se casando, são agregados ao pro-
cesso produtivo.

Para a realização das farinhadas, acertam o pagamento das despe-
sas relativas à utilização de energia elétrica, tendo em vista o consumo do 
motor de moer mandioca. Há todo um sistema de trocas dos produtos 
da farinhada entre os membros da família que não necessariamente se 
traduz em termos monetários; pode significar quantidades diferenciadas 
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dos produtos da farinhada, segundo o esforço, a necessidade de cada um 
deles e os graus de parentesco. A hierarquia entre os membros do grupo 
familiar e o conjunto de regras estabelecidas pelos mais velhos e relativas 
à divisão do processo de trabalho devem ser respeitados. A utilização da 
casa de farinha, localizada próximo à residência dos pais ou dos mem-
bros mais velhos da família (avós e tios), depende da autorização deles. 

Os produtos obtidos no processo da farinhada são fundamental-
mente destinados para o consumo interno, sendo utilizado nas refei-
ções diárias. Ainda que os jovens manifestem interesse pelos alimentos 
industrializados, adotando certa distância de alimentos como o beiju e a 
tapioca, as farinhadas permanecem como um processo bastante agrega-
dor das várias gerações. Atualmente, existem trezes casas de farinha per-
tencentes às famílias indígenas, na área do aldeamento. 

Poucas famílias possuem uma pequena quantidade de bovinos, 
destinados à produção de leite e tração animal empregada nas ativi-
dades agrícolas e no transporte da mandioca no período das farinha-
das. Coqueiros e roçados de mandioca, milho, feijão, batata, jerimum e 
melancia estão distribuídos nos quintais. As hortaliças utilizadas como 
tempero na alimentação são cultivadas nos pequenos canteiros junta-
mente com as ervas medicinais. Assim como essas ervas têm dado lugar 
aos remédios da indústria farmacêutica, o que produzem nas plantações 
e canteiros é complementado com outros produtos industrializados, 
cada vez mais utilizados no preparo das refeições. 

O que a gente planta é a mandioca, milho, feijão, batata, macaxeira, melan-
cia e jerimum. Só que a mandioca, o feijão e milho são aqueles que se des-
tacam. A gente usa os canteiros que a gente faz no chão ou atrepado. O 
canteiro atrepado é assim: a gente faz um giral e forra com saco de náilon. 
Depois a gente coloca areia e folha de cajueiro e fica pronto para receber 
as plantas. Então, a gente planta cheiro verde, coentro, tomate e pimentão. 
Antigamente esses canteiros eram bem mais utilizados, mas hoje em dia 
diminuiu bastante. 

Muita gente passou a usar esses temperos industrializados, pois é mais 
prático. (Raimundo, professor morador da Varjota) 
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A nossa alimentação está muito diferente para as pessoas mais jovens. 
Eles preferem o pão ou bolacha do que a tapioca. Muitos preferem comida 
enlatada, frango congelado do que o peixe natural. Hoje muitas famílias 
utilizam o sazon   e caldo knorr  como tempero. E consomem muito ali-
mento industrializado, como mortadela, linguiça, salsicha, refrigerante, 
miojo, xilito, pão e outros. ( Joelma, professora e moradora da Tapera) 

A cozinha é primordialmente uma responsabilidade das mulheres 
Tremembé; são elas que preparam e servem os alimentos para toda a 
família. É possível verificar, contudo, com mais frequência no presente, 
a assunção pelos homens do comando da cozinha, preparando as refei-
ções, nas situações em que as mulheres estão ausentes. Durante uma das 
entrevistas que realizei com o professor indígena Raimundo Félix, sua 
esposa havia saído e voltou somente no final da tarde. Ele ficou em casa 
cuidando do filho de 2 anos, enquanto conversamos na cozinha sobre as 
questões que envolvem as mudanças nas práticas alimentares. Preparou 
o almoço utilizando feijão cultivado por seu pai, e o arroz e peixe adqui-
ridos no comércio local. 

A maioria das casas possui mais de uma cozinha, sendo uma delas 
localizada no próprio quintal, como ocorria no tempo das velhas casas 
de barro e palha. As cozinhas externas servem para as refeições prepara-
das com a utilização do fogão à lenha, costume que vem sendo mantido 
fundamentalmente pelas mulheres mais velhas. Esse aspecto merece 
destaque, uma vez que as cozinhas externas são espaços privilegiados 
para o encontro da família, especialmente com a presença dos filhos 
casados que costumam fazer refeições nas residências dos pais. É o caso 
da cozinha de Dona Maria, liderança indígena Tremembé da comuni-
dade Tapera:
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Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 5 – Fogão da Dona Maria

 
Abordar as mudanças na cultura alimentar, decerto, não conduz 

à negação do caráter essencialmente dinâmico dos sistemas culturais e, 
por conseguinte, à perspectiva de que as mudanças são sinônimo de des-
truição dos modos tradicionais de vida. Muito pelo contrário, assumo 
a compreensão básica de que os sistemas culturais são abertos e dinâ-
micos. Comidas consideradas como regionais, típicas e tradicionais para 
caracterizar determinado grupo são de fato resultado de intercâmbios e 
adaptações culturais desenvolvidos ao longo da história. Desse modo, é 
pouco provável que no mundo contemporâneo a culinária não seja resul-
tado dos encontros e cruzamentos de diversas culturas (Fournier, 2009). 

É evidente que o incremento da renda das famílias Tremembé, o 
contato com a indústria de consumo acentuou a preferência dos índios 
por produtos industrializados, notadamente sucos, carnes e frangos con-
gelados, bebidas lácteas, biscoitos, bolachas, pão, enlatados, embutidos 
e refrigerantes. Contudo, comidas consideradas tradicionais, como o 
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beiju, tapioca, grolado e peixe assado, invariavelmente preparadas nos 
fogões à lenha, refletem a complexidade das práticas alimentares e do 
que não pode ser explicado unicamente por questões econômicas, tais 
como aquelas que dizem respeito ao valor comercial do gás butano: 

Mesmo com o fogão a gás, tem famílias que ainda possui essa prática do 
uso do fogo à lenha. Eu tenho uma irmã que ele usa o fogo à lenha dela 
assim com frequência, ela usa praticamente todos os dias pra cozinhar 
o feijão, o beiju e tapioca. Na maioria dos alimentos, ela utiliza o fogo à 
lenha, pois ela não tem muito essa adaptação ainda com o fogão a gás. 
Tem gente que prefere mesmo o uso do fogão a gás, preferem de pagar o 
gás, que nem tá tão barato o gás. Mas eles preferem fazer isso do que ir 
no mato e pegar lenha para cozinhar. (Vicente, professor e morador da 
Passagem Rasa)

As pessoas mais velhas não abrem mão do fogão à lenha, mas é possível 
encontrar pessoas novas que usam. Diferente dos mais velhos, pois é raro 
você encontrar uma pessoa mais velha que não use o seu fogo de lenha. 
Por isso que eu digo que essa tradição permanece. (Neide, professora e 
moradora da Passagem Rasa)

Por aqui tem o fogão à lenha. Na minha casa tem um fogão à lenha. Na 
maioria das casas tem o fogão à lenha. Eu diria que em 90% das casas tem 
um fogão à lenha. E a gente utiliza diariamente, porque a gente cozinha 
o grolado e assa o peixe. Tudo no fogão à lenha. As pessoas não usam 
mais porque a lenha não é fácil, não tem mais mata como antigamente. 
(Naldinho, professor da Varjota) 

Hábitos alimentares e culinários não se esgotam também no ins-
tinto de sobrevivência e na necessidade do homem de se alimentar. 
Decerto, a alimentação pode ser considerada em seu aspecto fisiológico, 
porque consiste num imperativo para a própria manutenção da vida. 
Sabe-se que o homem necessita de substâncias como proteínas, carboi-
dratos, lipídios, vitaminas e sais minerais para sobreviver; imperativo 
que se impõe ao homem desde a fase embrionária e acompanha-o por 
toda sua existência. 



O fogo e o tempo: a cultura alimentar Tremembé

117

Todavia, ainda que o homem seja refém dessa contingência como 
condição inegociável para a manutenção da sua própria sobrevivência, o 
ato de comer não encerra apenas uma resposta às necessidades exclusi-
vamente fisiológicas e nutricionais. Por toda parte, verificam-se diferen-
ciações e hierarquias sociais refletidas diretamente no sistema alimentar. 
Tudo que os homens comem, a qualidade e a quantidade dependem da 
posição que ocupam no mundo social. Em torno da comida também se 
mobilizam sentimentos de pertencimento a determinado grupo. e, por-
tanto, no ato de comer, são reforçados os vínculos que garantem a coesão 
entre os indivíduos. 

A comida possui valores reconhecidos por tudo que pode dizer 
das pessoas, dos grupos étnicos, vida cotidiana, festas, etc. A cozinha 
enquanto espaço físico é lugar privilegiado de sociabilidade temperada 
por cheiros e sabores de uma época. É preciso considerar que os homens 
também comem movidos pelo prazer e conferem acentuada dimensão 
estética à elaboração de determinados pratos. Sem dúvida, um prato 
bem elaborado é um convite explícito para deleite dos olhos e paladar. 
A degustação do olhar é estimulante, prazerosa e desperta a imaginação 
preparando os momentos que antecedem o ato de comer propriamente 
dito (Lody, 2008).

A refeição cuidadosamente preparada destaca-se como símbolo de 
cortesia e hospitalidade em diversas culturas. Por isso, a comensalidade 
é considerada um aspecto extremamente relevante para a alimentação 
humana. A reunião em torno da comida implica fatores de sociabilidade, 
solidariedade; desperta nos indivíduos a mobilização de sentimentos 
de pertença a determinado grupo. Comer junto significa deixar de lado 
intrigas e diferenças, exaltando valores, símbolos, mitos e regras impor-
tantes para a manutenção da coesão grupal (Franco, 2006). 

Portanto, há algo mais a ser observado na compreensão do pre-
paro e consumo de alimentos que permanecem como referências nas 
refeições dos Tremembé, cuja feitura ocorre preferencialmente por meio 
das chamas crepitantes dos velhos fogões à lenha. Entender como os 
Tremembé estão vivenciando as mudanças nas práticas alimentares é 
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inferir a importância que eles atribuem aos processos de produção, pre-
paro e consumo de alimentos tradicionais no contexto da mobilização 
pela demarcação da terra. 

A pesca, o cultivo das roças e o beneficiamento da mandioca 
ocupam posição de destaque quando os índios falam das mudanças no 
âmbito da cultura alimentar e dizem, por exemplo, do desinteresse dos 
jovens e crianças em comer beiju, tapioca, peixe assado, grolado e o bolo 
de milho conhecido por quarenta.  Neste ponto, devo ressaltar que a pro-
dução industrial de alimentos disponibiliza uma variedade de produtos 
alimentícios de baixo valor comercial, o que facilita consideravelmente 
escolhas relativas ao que se pode comer pagando menos. Porém, o acesso 
às novas técnicas de preparo, utensílios, equipamentos e insumos não 
significa necessariamente mudanças na direção da adoção de práticas ali-
mentares saudáveis. 

Os produtos alimentícios industrializados aos quais os Tremembé 
estão tendo acesso nem sempre possuem qualidade nutricional promo-
tora de saúde e, por conseguinte, podem guardar íntima relação com 
os índices significativos de doenças como hipertensão arterial, diabetes 
e obesidade infantil, hoje presentes entre os índios. Com efeito, ques-
tões que envolvem o comprometimento da segurança alimentar podem 
ser percebidas a partir de diversos tipos de problema, inclusive doenças 
resultantes do consumo de alimentos de qualidade duvidosa e compro-
vadamente prejudiciais à saúde. 

Em que pesem as dimensões socioculturais da alimentação, as con-
sequências derivadas da ingestão de determinados alimentos são essen-
cialmente biológicas (Contreras e Garcia, 2011). Sendo assim, é urgente 
reconhecer que, juntamente com a tendência global de padronização 
das práticas alimentares, ocorre a popularização de alimentos ricos em 
gorduras saturadas, sal e açúcar. O impacto negativo do consumo de 
alimentos inadequados pode ser observado no aumento de doenças crô-
nicas não transmissíveis: 

É importante mencionar a incorporação de novos hábitos alimentares nos 
estratos mais pobres da população, o que ocorreu não apenas pelo menor 
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custo de alguns desses produtos, mas também por força da influência da 
publicidade sobre as camadas sociais mais pobres. Assim, se explica o 
incremento no consumo de produtos alimentares industrializados nesse 
segmento, acompanhado por mudanças negativas dos padrões alimenta-
res. Não só nos padrões alimentares, como na saúde da população [...] 
por outro lado, essas mudanças nos padrões alimentares – consumindo 
mais alimentos processados – aumenta as doenças crônicas não transmis-
síveis. (Chemim, 2007, p. 163)

É problemático afirmar categoricamente que ocorreu o surgimento 
de novas doenças relacionadas diretamente com as mudanças das práti-
cas alimentares, pois inexistem estudos específicos investigando questões 
referentes à relação entre alimentação, saúde e doença entre as famílias 
Tremembé. No entanto, os próprios índios fazem associações entre o 
aparecimento de determinadas doenças e o intenso consumo de pro-
dutos industrializados. Agentes de saúde e professores indígenas reco-
nhecem que ações realizadas com o intento de incentivar o consumo de 
alimentos saudáveis se apresentam como grande desafio, porque jovens 
e crianças demonstram muita resistência e preferem consumir comidas 
industrializadas. 

Essa questão da comida é complicada, pois muita gente já não quer mais 
comer a comida dos nossos antepassados. Isso é um problema sério, 
porque as novas comidas provocam doenças. Veja que nas escolas é uma 
luta, pois as crianças não querem comer a comida dos mais velhos, como 
tapioca, batata, o quarenta. Querem comer enlatados, biscoitos e xilitos. 
Não querem suco, preferem refrigerante. E qual é o resultado? O resul-
tado é doença. É hipertensão, diabete e obesidade. (Evandro, liderança e 
professor Tremembé) 

Eu tiro pelo meu marido, ele tem só 25 anos e já tem pressão alta. É hiper-
tenso, quem tem a pressão alta, né? Já o meu avô veio ficar hipertenso com 
mais de 70 anos, entendeu? Olha a diferença de idade! Isso é por causa 
da comida. É como eu disse, o pessoal tá comendo muita coisa industria-
lizada, mas ninguém sabe o que vem naquela comida. Pode ter muito sal 
ou pouco sal. E a validade? Muita coisa é vendida com a validade vencida 



Gerson Augusto de Oliveira Júnior, Lúcia Helena Vitalli Rangel

120

e as pessoas nem olham. Quando eu digo que tem muita gente doente, 
hipertensa não é velho não, é gente nova com 50, 30 e vinte poucos anos. 
Doenças que de primeiro demorava a aparecer, aparecia com as pessoas 
velhas, hoje em dia aparece com as pessoas novas. É gente com hiperten-
são, diabete e obeso. Por aqui tem muita criança obesa, e isso é o resul-
tado do tipo de comida. (Maria Jacinta, professora Tremembé) 

Segundo Maria de Jesus, agente de saúde e liderança atuando na 
localidade da praia, é uma prática comum entre os profissionais de saúde 
orientar as pessoas para o cuidado com o consumo de determinados ali-
mentos. Porém, concretamente, estão longe de alcançar o êxito desejado 
para melhorar os indicadores de saúde. No seu entendimento, o índice 
crescente de doenças não pode ser desvinculado dos novos hábitos ali-
mentares, tendo como base a larga utilização de alimentos e temperos 
industrializados. O irmão de Maria de Jesus, cacique João Venâncio, está 
entre aqueles acometidos pela diabetes, tendo, inclusive, sido hospitali-
zado durante uma crise severa. Hoje faz tratamento combinando remé-
dios da indústria farmacológica e ervas nativas. Maria de Jesus entende 
ser urgente a tomada de consciência sobre o avanço de doenças como 
câncer, diabetes, hipertensão e obesidade, nos últimos anos, desde que os 
índios passaram a ter acesso a produtos industrializados. 

A rigor, as mudanças na cultura alimentar ocorrem sempre nortea-
das por referências ao que os grupos inscrevem na ordem dos produtos 
comestíveis e não comestíveis. Como as escolhas alimentares estão anco-
radas na observância das regras inerentes à lógica própria de cada sis-
tema cultural, as mudanças nas práticas alimentares devem ser vistas de 
modo abrangente, a começar por seus diversos condicionantes, tais como 
transformações socioambientais e seus impactos na produção, acesso e 
consumo de alimentos. 

Ademais, transformações operadas em qualquer cultura alimentar 
não podem ser adequadamente analisadas e compreendidas sem que seja 
observado o contexto mais amplo em que a mesma está inserida. Isso 
implica considerar mudanças que ocorrem na sociedade como um todo 
e sua relação com significativas transformações processadas no cotidiano 
da vida doméstica dos diversos grupos que dizem respeito aos alimentos 
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e práticas alimentares (Scholliers, 2009). Sendo assim, a abordagem 
das mudanças no padrão de produção, preparo e consumo dos índios 
Tremembé exige um olhar atento sobre suas refeições diárias, as comi-
das dispostas sobre as mesas, aquelas que são armazenadas nas cozinhas 
e despensas. Mais que a vista das quantidades de alimentos industriali-
zados nos referidos espaços, é preciso contextualizar o cenário no qual 
essa presença foi sendo construída, como mostrarei a seguir. 

Cada grupo social possui um quadro de referência que guia a esco-
lha e consumo de determinados alimentos. Muitas dessas referências são 
compartilhadas com outros grupos. Algumas são inteiramente exclu-
sivas. As definições que cada grupo tem sobre produtos considerados 
comestíveis assume lugar importante na rejeição ou aceitação de gêne-
ros alimentares diferentes daqueles conhecidos e habitualmente consu-
midos. Quase sempre a rejeição de determinados alimentos tende a se 
apresentar de variadas maneiras, podendo em certas situações desen-
cadear a postura etnocêntrica de total repugnância quando estão em 
jogo comidas e modos de comer de grupos acentuadamente diferentes. 
A rejeição não pode ser vista simplesmente como reação individual ou 
resultado direto de experiências traumáticas; tanto a preferência por 
certos alimentos e modos de preparo quanto a aversão são, comumente, 
transmitidas por meio de processos socioculturais específicos. As pes-
soas revelam atitudes diante da comida que foram aprendidas de outras 
pessoas no interior de suas famílias, grupo étnico, comunidade local, etc. 
(Contreras e Garcia, 2011). Daí decorre a compreensão de que o ato 
de comer é culturalmente complexo e ultrapassa sempre sua dimensão 
estritamente biológica. 

O meio ambiente e os recursos técnicos e econômicos disponí-
veis certamente influenciam nas escolhas alimentares elaboradas pelos 
grupos humanos. No entanto, jamais atuam de maneira determinante e 
exclusiva no processo de seleção daquilo que os indivíduos devem e não 
devem comer, bem como sobre as situações permitidas e proibidas para 
o consumo de certos alimentos. 

Jean-Pierre Poulain (2004) argumenta que as qualidades nutricio-
nais são necessárias, mas insuficientes para justificar a transformação de 
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um produto que possui comprovados princípios nutritivos em alimento 
humano. É observável que o “homem come de tudo”, mas isso não cor-
responde ao fato de que “come tudo”, porque nem tudo o que é biolo-
gicamente possível de ser ingerido, pode ser culturalmente comestível 
(Maciel, 1997). 

É disso que também nos fala Petrini (2009), ao lembrar que a his-
tória das práticas alimentares diz da história da agricultura e da origem 
dos alimentos; dos modos de preparo e sistemas de distribuição; das 
economias locais e globais; dos gostos, da fome, da saúde, etc. Enfim, a 
partir da comida é possível conhecer a complexidade da realidade social; 
os intercâmbios culturais, conflitos, alianças e inovações, bem como a 
justaposição de filosofias de produção; e de uso de tecnologias de trans-
formação da matéria, de conservação, manejo do fogo, fermentação, etc. 

Sabe-se que as culturas tradicionais desenvolveram um rico conhe-
cimento sobre os modos de produzir e preparar seus alimentos, o que 
reflete um denso saber sobre o meio ambiente e as maneiras de explo-
rá-lo, protegendo a biodiversidade. Considera-se, ainda, o alerta daque-
les que têm insistentemente manifestado a preocupação com um dos 
efeitos problemáticos da globalização: a ameaça dos saberes culinários 
e práticas alimentares tradicionais. No momento atual, tem sido veri-
ficado o decréscimo da soberania alimentar de diversos grupos e países 
em decidir o que produzir e o que comer, enquanto se constata a tendên-
cia global à massificação e padronização do gosto alimentar e crescente 
preferência dos consumidores por produtos disponibilizados em larga 
escala pela indústria de alimentos (Petrini, 2009). 

O estudioso da história da alimentação Massimo Montanaro 
(2009) é enfático ao afirmar que o ato de cozinhar comporta e expressa 
o padrão cultural de quem o pratica, sendo as práticas alimentares depo-
sitárias das tradições e das identidades dos grupos sociais. A comida 
pode ser concebida como um significativo veículo de autorrepresentação 
e comunicação. Via de regra, consiste no primeiro modo dos indivíduos 
entrarem em contato com culturas diversas, pois consumir a comida 
alheia parece mais fácil do que o processo de decodificação de uma 
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língua. Muito mais do que a palavra, a comida desempenha um impor-
tante papel de intermediação entre as culturas, uma vez que abre os sis-
temas culinários a diversas formas de cruzamentos e invenções. 

É fato que, como observa Hernandez-Armesto (2010), o gosto 
pessoal não muda facilmente. O preconceito dos indivíduos em favor 
dos alimentos que lhes são familiares está presente em todas as socie-
dades e grupos. Quando se oferece às pessoas a oportunidade de experi-
mentar novos alimentos, frequentemente, ocorre a rejeição das comidas 
desconhecidas. Não é por acaso que a indústria de alimentos faz da con-
tinuidade e confiabilidade do sabor os principais critérios para promover 
os seus produtos. Todos os lotes de alimentos e bebidas que levam uma 
marca específica possuem sempre o mesmo gosto. Apesar disso, os com-
portamentos relativos à comida podem ser simultaneamente os mais 
arraigados e os mais flexíveis de todos os hábitos, sendo comum obser-
var a disposição das pessoas para experimentar novas comidas. Desse 
modo, uma estranha congruência de conservadorismo e transformações 
é suscitada nas abordagens das práticas alimentares (Mintz, 2001). 

A constituição física do ser humano impõe a necessidade de uma 
alimentação diversificada, e, portanto, no homem existe uma tendên-
cia biológica para adquirir nutrientes por meio de uma dieta bastante 
variada (Scholliers, 2009). Como nada do que os indivíduos comem é 
neutro, o paladar diz respeito a construções e escolhas orientadas pelos 
sistemas culturais e nos permite pensar importantes elementos do ima-
ginário social. Aquilo que deve ser ingerido pelo homem se inscreve nos 
sistemas de classificação próprios de cada cultura e, justamente por isso, 
é investido de qualidades simbólicas que pouco nos informam e escla-
recem sobre os fatores nutricionais. A fome humana não é exclusiva-
mente de alimento, mas uma fome direcionada para certos alimentos 
(Contreras e Garcia, 2011). O homem não come, portanto, generica-
mente; os alimentos são invariavelmente consumidos sob forma cultu-
ralmente processada. A exemplo disso, um dos nossos entrevistados fala 
do gosto pelas comidas preparadas no fogão à lenha, explicando que a 
boa comida é a preparada de acordo com os costumes dos antepassados: 
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Fui acostumado comendo comida feita no fogão à lenha, isso é um cos-

tume dos nossos antepassados. A gente sempre comeu grolado com peixe 

assado, tapioca e beiju. Tudo feito no fogão à lenha. Comida boa mesmo 

é do fogão à lenha, o gosto é melhor. Peixe e carne assada só prestam na 

brasa. O gosto do peixe? E o feijão? Fica bom demais, só comendo para 

saber. Aqui em casa tem esse fogão e não falta lenha e carvão. (Valete, 

liderança na localidade da Batedeira) 

Os saberes tradicionais podem ser entendidos como um con-
junto de conhecimentos e experiências acumulados por determinado 
grupo humano sobre seus recursos naturais e transmitidos de maneira 
dinâmica de geração a geração. Logo, podem passar por transforma-
ções e adaptações no decorrer do tempo. Contudo, é imperioso consi-
derar que os saberes localmente elaborados sobre os recursos naturais 
estão sujeitos a pressões extremas, que colocam em risco seu potencial 
de adaptação. Com efeito, o colapso desses saberes pode ser atribuído 
ao abandono dos esquemas de manejo dos recursos naturais e profun-
das transformações operadas no modo de vida dos grupos. Crescimento 
populacional, desemprego, condições de subsistência local e introdução 
de novas tecnologias mais agressivas podem ser considerados fatores que 
contribuem negativamente para a manutenção dos saberes tradicionais 
(Santos e Quintero, 2018). 

 Certamente é interessante observar que, em meio às mudanças 
nas práticas alimentares de um grupo cada vez mais engajado nas redes 
sociais e com inegável abertura para consumir novos sabores e novos ali-
mentos, o fogão à lenha esteja presente nas casas dividindo espaço com 
carros, motos, eletrodomésticos, celulares e antenas parabólicas. Por 
isso, o fogão à lenha pode ser visto como “um lugar de memória”, para 
utilizar a expressão cunhada por Pierre Nora (1993), para dizer dos 
pontos de ancoragem das lembranças das experiências vividas. No caso 
dos Tremembé, é no ambiente doméstico, nos modos de preparo e con-
sumo de alimentos que também se encontram suas marcas identitárias.
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Apontamentos conclusivos

Se os ventos que embalam as hélices das torres de energia eólica 
e fazem o movimento indígena balançar são capazes de apagar o fogo 
dos fogões à lenha, não posso afirmar. Estou certo, todavia, que as comi-
das saborosas neles cozinhadas são um elemento importantíssimo a ser 
considerado no contexto de afirmação identitária dos índios Tremembé. 
Alimentos como grolado, bolo quarenta, tapioca e peixe assado estão 
sendo objeto de investimento étnico; destacados pelos índios como o 
dicumê Tremembé, sinais diacríticos da tradição indígena. Ademais, além 
da comida, as velhas Tremembé insistem em cozinhar lembranças impe-
recíveis, que emergem aquecidas pelas labaredas incandescentes das 
brasas e possuem irmandade com o destino aéreo da fumaça.

Por isso, é importante enfatizar que os sentidos atribuídos à ali-
mentação são, invariavelmente, resultado de ações que dizem das rela-
ções que os homens estabelecem com as tradições e o tempo presente. 
Um olhar cuidadoso sobre a comida e as práticas alimentares, sobre a 
forma como ela é produzida e preparada, possibilita interpretar a rea-
lidade; os modos de vida dos diversos grupos humanos; o lugar que os 
indivíduos e grupos ocupam no mundo; as questões do mundo atual e 
do passado. 
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Neste artigo, abordaremos algumas das principais características 
do processo de reconversão econômica e desconcentração industrial na 
cidade de São Paulo, o crescimento de seu setor de serviços e como essas 
transformações vinculam-se à mobilidade espacial da população, não 
apenas com mobilidades intraurbanas que têm feito crescer o anel peri-
férico da cidade, mas sobretudo com a atração e absorção de um novo 
tipo de trabalhador imigrante internacional – na análise do qual priori-
zaremos o estudo da imigração haitiana na cidade. Buscaremos chamar a 
atenção não apenas para o entendimento da dinâmica urbana do muni-
cípio de São Paulo e de seu processo de crescimento na periferia, mas 
também para o conhecimento de transformações recentes nos anéis cen-
tral e interior, com importantes repercussões do ponto de vista da migra-
ção internacional e da produção do espaço urbano. Por fim, deteremos 
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nossa reflexão no processo de produção de territorialidades de imigran-
tes haitianos, através da ocupação de espaços públicos em atividades cul-
turais e comerciais. 

Essas reflexões são produto de pesquisa de pós-doutoramento 
sobre a nova face das migrações internacionais na cidade de São Paulo, 
no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e também 
no âmbito da participação do Observatório das Metrópoles (PUC-SP). 
Essa investigação iniciou-se com uma pesquisa de campo no distrito do 
Pari, região central do município de São Paulo. As análises e entrevistas 
realizadas sobre o território do Pari revelaram aspectos importantes de 
um processo de reconversão econômica com impactos em toda a Região 
Metropolitana de São Paulo. Optamos, no entanto, por concentrar, ini-
cialmente, nossa análise no município de São Paulo, especialmente em 
um eixo espacial que abrange desde a baixada do Glicério (região da Sé, 
centro de São Paulo) até o início da Zona Leste (bairros como Penha 
e Artur Alvim). A eleição desse eixo não se deu aleatoriamente: trata-
-se da porção do território do município de São Paulo que concentra 
os principais espaços de acolhida e acompanhamento a imigrantes inter-
nacionais, perto dos quais se concentram também as residências desses 
imigrantes. Igualmente, é a região onde tem se originado o processo de 
reconversão econômica que altera a produção econômica, a produção do 
espaço e a face dos imigrantes internacionais na cidade. 

Reconversão econômica e transformações na produção do espaço

O processo migratório, tanto interno como internacional, na cidade 
de São Paulo refere-se diretamente ao processo desigual de produção do 
espaço e de disputa pela cidade. Em outras palavras, a migração é pro-
duto e produtora da forma com que se organiza o espaço urbano em 
São Paulo. Igualmente, o espaço – ou o local que os diferentes fluxos 
ocuparão no espaço – é um elemento diferenciador importantíssimo dos 
fluxos, apontando seus distintos capitais sociais e econômicos – e suas 
distintas formas de produzir existência e território na cidade. 



Reconversão econômica e novos imigrantes internacionais no município de São Paulo: a imigração haitiana

131

O crescimento urbano de São Paulo e a ocupação crescente – de 
uma forma caracterizada por precariedade e segregação – de sua área 
periférica são um processo geral que apresenta importantes especificida-
des temporais, desde os anos de 1940. 

Foi a partir de 1940 que se alterou significativamente o padrão de cresci-
mento urbano em direção à periferia, deixando a idade apta a um outro 
modelo de industrialização, aliás acelerada, que projetou novos centros 
fabris em vários pontos do município. É dessa época que o tripé loteamento 
de periferia, muitas vezes clandestino, casas próprias e autoconstrução con-
figurou a extensão e a dispersão do espaço urbano. A cidade modificou-
-se, o sistema viário se expandiu, o transporte coletivo escolhido passou 
a ser o ônibus, os locais de trabalho se diversificaram e as alternativas 
habitacionais para os trabalhadores tornaram-se também variadas. A Lei 
do Inquilinato (1942), ao congelar os aluguéis, tornou o mercado pouco 
atraente para investimento dos proprietários. Dessa forma, a autocons-
trução se intensifica e, especialmente após 1960 – quando se acentuam as 
migrações, dá-se grande aumento demográfico e a indústria automobilís-
tica exige novos investimentos no sistema viário –, a cidade assume cada 
vez mais o feitio de metrópole. (Véras, 2004, pp. 358-359)

Os referidos “novos pontos fabris” estão diretamente associa-
dos à produção de uma determinada morfologia urbana em regiões 
como Brás, Pari e Bom Retiro, que a reconversão econômica irá alterar.  
É a partir desse momento, portanto, que se intensificará o processo de 
ocupação das áreas mais distantes do centro urbano, isto é, seu anel peri-
férico. É importante considerar que, pelas características do controle e 
da posse de terras nas grandes cidades brasileiras, pelo caráter seletivo 
e elitista das políticas urbanas vigentes ao longo das últimas décadas e 
pela própria natureza vulnerável dos ocupantes, trata-se, fundamental-
mente, de um processo de ocupação irregular (Pasternak, 2010).

Esse processo foi levado a cabo também pelos imigrantes recém-
-chegados à cidade, em contexto de ausência tanto de políticas públicas 
específicas como de acesso à moradia em condições dignas e próxima ao 
centro urbano. 
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Também a procura por áreas ainda não ocupadas se intensificou com o 
aumento da migração rural-urbana e a expansão do emprego industrial 
na metrópole de São Paulo, que estimulou a concentração urbana de 
famílias de baixa renda na periferia. Essa periferia cresceu, então, sem a 
intervenção do planejamento urbano, por meio de uma sucessão de lotea-
mentos, muitos deles ditos irregulares por não atenderem às legislações 
urbanas e ambientais vigentes ou irregulares por ocuparem lotes clandes-
tinos, sem título de domínio. (Bruna, 2010, p. 369)

A permanência desse processo e a seletividade e elitismo das polí-
ticas urbanas e habitacionais, salvo articulações específicas importantes, 
mas incapazes, no entanto, de alterar a lógica da produção do espaço na 
cidade, têm promovido a distensão do tecido urbano em duas esferas 
absolutamente vinculadas do ponto de vista da dinâmica de reprodu-
ção do espaço urbano em seu sentido econômico, político e institucional: 
a cidade legal e a cidade ilegal. Essa contradição urbana vê-se agravada 
a partir da década de 1970, quando transformações econômicas inter-
nacionais impactam decisivamente na economia dependente brasileira, 
rompendo a vinculação até então existente entre mobilidade espacial 
(migração rural – urbana) e mobilidade social da população. Essa rup-
tura está diretamente ligada ao desmonte progressivo da indústria nacio-
nal e da diminuição do tamanho do estado na economia.

Até meados da década de 70, a compra de um lote periférico e a autocons-
trução permitiam o acesso à casa própria de grande parte dos trabalhado-
res paulistanos. E esses loteamentos, geralmente, eram implantados sem 
atender à legislação vigente. A redução dos salários, aliada ao aumento do 
preço da terra e às restrições legais da lei de Zoneamento de 1972, dimi-
nuiu a oferta de lotes no município de São Paulo, que cresceu nos demais 
municípios da Região Metropolitana. Os loteamentos irregulares foram 
um bom negócio imobiliário, aproveitando-se da expansão e valoriza-
ção da terra urbana. Mas, além de problemas ambientais e da dificuldade 
de extensão das redes de infraestrutura, a clandestinidade e a irregulari-
dade impedem o registro e a obtenção de escritura pelos compradores. 
(Pasternak, 2010, p. 414)



Reconversão econômica e novos imigrantes internacionais no município de São Paulo: a imigração haitiana

133

Como afirmado por Bruna (2010), o crescimento urbano da 
cidade de São Paulo promoveu a urbanização também das cidades da 
Região Metropolitana de São Paulo, sobretudo a partir de loteamentos 
irregulares. 

Esse crescimento, emanado a partir da dinâmica econômica e espa-
cial do município de São Paulo, não é homogêneo nem no tempo nem 
no espaço, mas, pelo contrário, apresenta importantes especificidades 
segundo a década e o anel, na cidade de São Paulo. O anel central, por 
exemplo, tem sua população acrescida de 319.117 pessoas em 1960 para 
373.790 pessoas em 2017. Pouco cresce também o anel intermediá-
rio, tendo sua população passado de 1.022.152 pessoas em 1960 para 
1.465.705 pessoas em 2017. O anel interior, por seu lado, vê sua popu-
lação residente diminuir de 1960, quando contava com 684.762 pessoas, 
a 2017, quando apresenta 681.927 pessoas. A Tabela 1 apresenta dados 
da evolução populacional do município de São Paulo segundo anéis.

Tabela 1 – População residente segundo anéis no município de São Paulo 
(1960-2017) 

Anel 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2017
Central 319117 341752 426283 384048 318599 360266 375790

Interior 684762 689930 781578 686610 583956 648269 681927

Intermediário 1022152 1346527 1529230 1413723 1316367 1426682 1465705

Exterior 1280277 2191068 2983114 3265900 3304779 3414917 3471517

Periférico 407557 1359929 2773021 3860378 4911845 5403336 5709902

Total 3713865 5929206 8493226 9610659 10435546 11253470 11704841

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do IBGE: Censos Demográficos de 1960 a 2010; 
Estimativas Populacionais de 2017. 

Chama a atenção, ainda segundo a Tabela 1, o crescimento elevado 
da população residente nos anéis exterior e periférico. Enquanto no anel 
exterior a população residente passa de 1.280.277 pessoas em 1960 para 
3.471.517 pessoas em 2017, no anel periférico sua população residente 
cresce de 407.557 pessoas para impressionantes 5.709.902 pessoas de 
1960 a 2017. 

O crescimento urbano concentrado nos anéis exterior e perifé-
rico é mais bem percebido quando avaliamos a proporção da população 
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residente nos anéis em relação à população total do município. O anel 
exterior representava, em 1960, 34,47% da população da capital paulista 
(sendo naquele então o anel mais populoso da cidade), passando a repre-
sentar, em 2017, 29,66% da população total da cidade. Não obstante 
ter crescido tanto em termos absolutos, diminui sua participação rela-
tiva em razão do crescimento ainda maior do anel periférico, que passa 
de 10,97% da população total do município em 1960 para 48,78% em 
2017. Atualmente, um em cada dois moradores da capital paulista reside 
no anel periférico da cidade. A Tabela 2 apresenta a evolução da propor-
ção da população residente nos anéis em relação à população total do 
município de São Paulo.

Tabela 2 – Evolução da população residente nos anéis no município de 
São Paulo (% da população residente total, 1960-2017)

Anel 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2017
Central 8,59 5,76 5,02 4,00 3,05 3,20 3,21
Interior 18,44 11,64 9,20 7,14 5,60 5,76 5,83
Intermediário 27,52 22,71 18,01 14,71 12,61 12,68 12,52
Exterior 34,47 36,95 35,12 33,98 31,67 30,35 29,66
Periférico 10,97 22,94 32,65 40,17 47,07 48,01 48,78
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do IBGE: Censos Demográficos de 1960 a 2010; 
Estimativas Populacionais de 2017. 

A análise das taxas de crescimento anuais da população revela que, 
além de não ser homogêneo no espaço, o crescimento urbano na cidade 
de São Paulo também não é um processo homogêneo no tempo. 

O peso do anel periférico na cidade de São Paulo nota-se também 
em suas taxas de crescimento populacional. Especialmente nas décadas 
de 1960, 1970, 1980 e 1990, é a força do crescimento do anel periférico 
que eleva o crescimento do município como um todo, situando a taxa 
municipal acima de todas as taxas dos anéis. Mesmo quando os anéis 
passam a ter taxas de crescimento negativas, como na década de 1980 e 
1990, a taxa do município segue sendo positiva em razão exclusivamente 
do crescimento do anel periférico, conforme pode ser visto na Tabela 3.
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Tabela 3 – Taxas geométricas de crescimento anual da população de São 
Paulo segundo anéis (1960-2017)

Anel 1960-70 1970-80 1980-91 1991-00 2000-10 2010-17
Central 0,69 2,23 -0,94 -2,05 1,24 0,60
Interior 0,08 1,26 -1,17 -1,78 1,05 0,73
Intermediário 2,79 1,28 -0,71 -0,79 0,81 0,39
Exterior 5,52 3,13 0,83 0,13 0,33 0,24
Periférico 12,81 7,39 3,05 2,71 0,96 0,79
Total 4,79 3,66 1,13 0,92 0,76 0,56

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do IBGE: Censos Demográficos de 1960 a 2010; 
Estimativas Populacionais de 2017. 

A Tabela 3 indica o peso do anel periférico também sobre as taxas 
de crescimento anuais da população do município de São Paulo como 
um todo. Todos os anéis apresentam taxas de crescimento inferiores às 
do município (exceto o anel exterior na década de 1960), justamente 
por conta do crescimento do anel periférico inflar essa média municipal. 
Importante ressaltar que estamos tratando de taxas altas de crescimento 
de um montante populacional cada vez maior, equivalente, já em 2017, a 
praticamente metade da população do município.

O crescimento urbano em área periférica tem como principal 
característica a exclusão dos moradores da esfera legal da cidade, em 
outras palavras, a predominância dos loteamentos irregulares na região. 
Analisando a evolução dessa modalidade de ocupação do solo urbano 
ao longo do século XX, Pasternak (2010) apresenta importantes dados 
sobre onde e quando se formam os loteamentos irregulares na cidade, e 
aponta que a sua maior concentração no anel periférico é uma caracte-
rística urbana de São Paulo desde a década de 1940. Até esse momento, 
era no anel exterior e mesmo no intermediário que se concentravam os 
loteamentos irregulares. Desde então, eles passam a se concentrar no 
anel periférico, apontando uma maior capacidade de a dinâmica econô-
mica e populacional do município de São Paulo incidir sobre áreas cada 
vez mais distantes. 

É, no entanto, especialmente a partir da década de 1980 que o anel 
periférico torna-se predominante em termos dos loteamentos precários 
instalados na capital paulista. Se atualmente a maior parte (57,76%) dos 
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loteamentos irregulares do município de São Paulo estão concentrados 
no anel periférico, apenas 21% deles existiam antes dos anos 1980. Essa 
diversidade dos loteamentos irregulares no tempo e no espaço é justa-
mente o substrato teórico de quando dizemos “a periferia é datada”.

Já na década de 1990, o município de São Paulo apresentou 
a menor taxa de crescimento anual da população de toda a Região 
Metropolitana de São Paulo (0,88%). Na década seguinte, São Paulo 
(0,75%), Carapicuíba (0,71%), São Caetano do Sul (0,65%), Santo 
André (0, 37%) e Osasco (0,21%) apresentavam as menores taxas, indi-
cando ser justamente esses maiores municípios da RMSP os motores do 
crescimento populacional dos demais municípios da RMSP. 

Conforme indicado nas Tabelas 1, 2 e 3, os anéis central e infe-
rior do município de São Paulo passaram a ter, no século XXI, taxas de 
crescimento populacionais positivas (1,24% e 1,05% respectivamente), 
sendo justamente as maiores taxas dentre todos os anéis da cidade, 
inclusive do periférico. Igualmente, aumentou a sua população residente, 
revertendo a tendência de diminuição que se verificou nas últimas déca-
das do século XX. 

Esse crescimento recente dos anéis central1 e interior2 do municí-
pio de São Paulo está associado, como dito, a um maior adensamento 
populacional em muitos domicílios já existentes e a um crescimento da 
oferta de unidades habitacionais nos distritos desses anéis. Ao longo do 
século XX, muitos desses distritos alteraram sua morfologia urbana, 
deixando de ser regiões industriais para se converterem em bairros resi-
denciais e, outros ainda, nas últimas décadas, em regiões de comércio 
popular, formal e informal. 

O processo de reconversão econômica que condiciona essas alte-
rações não é específico desses anéis, pelo contrário, é um processo que 

1 O anel central é formado por 6 distritos: Bela Vista, Consolação, Liberdade, República, 
Santa Cecília e Sé.

2 O anel interior é formado por 11 distritos: Barra Funda, Bom Retiro, Brás, Cambuci, 
Jardim Paulista, Mooca, Pari, Perdizes, Pinheiros e Vila Mariana. 
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caracteriza o município de São Paulo e a Região Metropolitana de São 
Paulo desde as últimas décadas do século XX, condicionando a diminui-
ção da importância relativa da indústria no total dos empregos formais. 

De 1991 a 2015, os empregos formais da indústria passaram de 
24,44% para 8,55% de todos os empregos formais do município de São 
Paulo. No mesmo período, passam de 30,73% para 13,28% dos empre-
gos formais da Região Metropolitana de São Paulo. Essa diminuição 
parece ter sido mais acentuada na década de 1990, tanto para a Região 
Metropolitana como para o município de São Paulo, que nos demais 
períodos, indicando um efeito da política econômica e comercial liberali-
zante da última década do século XX. Mas esse movimento não se inicia 
nos anos 1990: Bógus (2004) aponta de forma muito clara a articulação 
entre a diminuição do peso da indústria na economia paulista e as trans-
formações globais em curso na segunda metade do século XX. 

No caso brasileiro, as mudanças em curso no cenário internacional, com 
a emergência do processo de reestruturação produtiva, produziram, entre 
outros efeitos, alterações nas relações de trabalho, na estrutura de empre-
gos e na alocação dos trabalhadores nos centros urbanos metropolitanos. 
Tais centros têm apresentado, de um modo geral, transformações signi-
ficativas, num esforço de se inserirem nessa dinâmica global, e muitos 
deles (especialmente no caso dos centros regionais) passaram a consti-
tuir polos de atração migratória, ‘desviando’ fluxos que, em décadas pas-
sadas, tinham como destino quase exclusivo as regiões metropolitanas. 
Considerando-se as diferenças regionais, as alterações vêm sendo maio-
res, ou pelo menos mais difundidas, em áreas urbanas das regiões já dota-
das de maior dinamismo, como é o caso das cidades da região sudeste e, 
particularmente, do estado de São Paulo. Ali, os processos de desconcen-
tração econômica e populacional, iniciados nos anos 70, ganharam maior 
impulso com o crescimento das cidades médias, a consolidação de impor-
tantes polos regionais e a formação de duas novas áreas metropolitanas, 
Campinas e Santos, com características muito semelhantes, em termos 
de estruturação, à região metropolitana de São Paulo. (Bógus, 2004, 
pp. 298-299)
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Segundo Bógus (2004), é importante considerar essa conjuntura 
não apenas como de uma desconcentração do emprego mas também de 
estagnação e crise da economia brasileira a partir dos anos 1980. “Ou 
seja, não se tratava apenas de desconcentração, mas de uma instabilidade 
crônica retratada na rápida flutuação do nível de atividade e na deterio-
ração da capacidade de absorção dos mercados de trabalho, sobretudo 
nas grandes metrópoles” (Bógus, 2004, p. 299).

Essa evolução do emprego formal da indústria no município de 
São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São 
Paulo pode ser visualizada na Tabela 4.

Tabela 4 – Evolução do emprego formal na indústria no município de São 
Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo (% 
dos empregos formais totais, 1991-2015)

Ano MSP RMSP ESP
1991 24,44 30,73 4,17
1992 21,7 28,08 3,85
1993 22,34 27,96 3,74
1994 21,9 28,3 4,63
1995 21,24 27,36 4,5
1996 19,6 25,53 4,56

1997 18,44 24,16 4,56
1998 16,88 22,17 4,28
1999 16,59 21,65 3,79
2000 16,02 21,2 3,84
2001 15,51 20,67 3,7
2002 14,66 19,58 3,4
2003 14,43 19,5 3,2
2004 14,53 19,98 3,07
2005 14,15 19,77 3,4
2006 12,8 18,4 3,6
2007 12,3 18,1 4,1
2008 11,9 17,5 4,6
2009 11,2 16,6 4,9
2010 11,1 16,6 5,2
2011 10,6 16 5,5
2012 10,18 15,19 5,23
2013 9,88 15,06 5,33
2014 9,36 14,31 5,23
2015 8,55 13,28 4,96

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da PED DIEESE/SEADE, 1991 a 2015. 
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Em que pese a oscilação da taxa de desemprego nas regiões ana-
lisadas, a mão de obra liberada do emprego formal na indústria encon-
trou absorção nos setores do comércio e de serviços, sob condições de 
trabalho e de remuneração, em termos gerais, inferiores e mais precárias 
que as do emprego na indústria. Esse processo impacta diretamente os 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo, com a diminuição 
das taxas de crescimento anual da população em municípios como Santo 
André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Os empregos formais no setor de comércio passam, na cidade de 
São Paulo, de 11,32% do total dos empregos formais em 1991 para 
17,17% dos empregos formais no ano de 2015. Na Região Metropolitana 
de São Paulo, esse crescimento é de 11,03% para 18,3% no mesmo 
período. Trajetória semelhante ocorre no estado de São Paulo, em que 
esses empregos passam de 12,26% do total para 19,78% do total entre 
1991 e 2015. Essa evolução do emprego formal no setor de comércio 
pode ser visualizada na Tabela 5.
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Tabela 5 – Evolução do emprego formal no comércio no município de São 
Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo (% 
dos empregos formais totais, 1991-2015)

Ano MSP RMSP ESP
1991 11,32 11,03 12,26
1992 11,01 10,75 11,9
1993 11,14 10,99 12,1
1994 12,75 12,37 13,49
1995 13,67 13,4 14,19
1996 14 13,91 14,72
1997 14,44 14,1 15,25
1998 14,7 14,38 15,69
1999 14,82 14,49 15,88
2000 15,58 15,12 16,4
2001 16,22 15,67 16,95
2002 15,69 15,7 17,16
2003 16,71 16,36 17,79
2004 17,15 16,81 18,2
2005 17,42 17,32 18,73
2006 17,2 17,2 18,6
2007 17,3 17,5 18,7
2008 17,3 17,6 19
2009 17,5 17,8 19,2
2010 17,7 18 19,3
2011 17,4 18 19,3
2012 17,46 18,1 19,46
2013 17,48 18,12 19,56
2014 17,32 18,2 19,72
2015 17,17 18,3 19,78

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da PED DIEESE/SEADE, 1991 a 2015. 

Crescimento mais significativo ainda ocorre na proporção do setor 
de serviços perante o total dos empregos formais, tanto no município de 
São Paulo como na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de 
São Paulo.

O emprego formal no setor de serviços cresce de 50,04% do total 
dos empregos em 1991 para 68,41% do total em 2015, no município 
de São Paulo. Na Região Metropolitana de São Paulo, essa proporção 
passou de 45,23% em 1991 para 62,83% em 2015. No estado de São 
Paulo, passa de 41,55% para 54,5% no mesmo período. Também é na 
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década de 1990 que esse crescimento se dá de forma mais intensa, nas 
três regiões analisadas. Essa evolução do emprego formal no setor de 
serviços pode ser visualizada na Tabela 6.

Tabela 6 – Evolução do emprego formal no setor de serviços no município 
de São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e no estado de São 
Paulo (% dos empregos formais totais, 1991-2015)

Ano MSP RMSP ESP
1991 50,04 45,23 41,55
1992 51,55 46,7 42,49
1993 49,34 45,16 41,14
1994 55,96 50,74 44,47
1995 58,65 53,14 47,81
1996 60,56 55,17 49,12
1997 61,43 56,5 49,94
1998 63,26 58,59 51,59
1999 63,95 59,46 52,08
2000 63,68 59,26 51,84
2001 63,74 59,39 52
2002 65,1 60,78 52,85
2003 64,91 60,3 52,33
2004 64,59 59,59 51,19
2005 64,44 59,17 50,94
2006 65,6 60,2 51,5
2007 65,5 59,9 51,1
2008 65,4 59,7 51
2009 65,4 59,9 51,6
2010 65,1 59,6 51,6
2011 65,3 59,8 51,6
2012 65,98 60,77 52,47
2013 66,06 60,67 52,57
2014 66,99 61,56 53,31
2015 68,41 62,83 54,5

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir da PED DIEESE/SEADE, 1991 a 2015. 

Essas alterações, associadas à reconversão econômica no município 
de São Paulo e na Região Metropolitana de São Paulo, mais que des-
locar a força de trabalho entre os diferentes setores da economia, alte-
ram a composição do mercado de trabalho, expulsando trabalhadores de 
um perfil e absorvendo trabalhadores de outros perfis. Nesse sentido,  
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os distritos do município de São Paulo que passam por processo de 
expansão do comércio popular, formal ou informal, e de atividades como 
a da produção têxtil em precárias oficinas de costura atraem e absorvem 
trabalhadores frequentemente imigrantes. É essa alteração no perfil do 
trabalhador atraído e absorvido que associa o processo de reconversão 
econômica à emergência de novos fluxos imigratórios e de refúgio no 
município de São Paulo.

Migração e refúgio na São Paulo do século XXI

Nos últimos anos, transformações na divisão internacional do tra-
balho têm promovido repercussões na dinâmica das migrações interna-
cionais (Magalhães e Baeninger, 2016). A crise econômica que acometeu 
os países centrais do capitalismo global pós-2007/2008 promoveu uma 
deterioração das relações de trabalho que se abateu principalmente sobre 
a parcela do mundo do trabalho formada por trabalhadores imigrantes 
(Canales, 2015; Covarrubias, 2010). Como consequência, agravou-se a 
discriminação a esses imigrantes (Canales, 2015), diminuiu o volume de 
remessas de migrantes para os países de origem (Cepal, 2009) e novas 
mobilidades da migração internacional emergiram (Baeninger, 2016), 
com novas fases e faces da migração internacional (Baeninger, 2012), tais 
como a migração de retorno e a reemigração (Fernandes e Castro, 2013).

A intensificação de instabilidades sociais e políticas, a emergência 
de conflitos armados e a perseguição a grupos étnicos, políticos, reli-
giosos e culturais seguem produzindo movimentos de refugiados, aos 
quais também se impõem as restrições crescentes à entrada na União 
Europeia e nos Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil tem se inserido 
também na dinâmica da mobilidade internacional de refúgio. A vincula-
ção do Estado brasileiro aos tratados internacionais de refúgio e a Lei n.º 
9.474/1997 (Estatuto Jurídico do Refugiado) trouxeram também novos 
povos para o país, como os atuais solicitantes de refúgio venezuelanos.

Nesse contexto, a cidade de São Paulo tem se consolidado como 
destino para imigrantes internacionais e refugiados, em razão de uma 
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nova realocação geopolítica do Brasil nos últimos anos (Baeninger, 
2016), não apenas em contexto latino-americano como também global 
(Magalhães, 2017). 

Dentro do contexto brasileiro, fluxos como o de haitianos 
(Magalhães, 2017) e de senegaleses (Tedesco e Grzybovsky, 2013) 
manifestaram maior dispersão pelo território, atenuando essa tendên-
cia apenas com o crescimento do desemprego nas principais UFs após 
2015. A concentração espacial em São Paulo, manifestada por fluxos 
mais antigos como de peruanos e bolivianos, foi seguida também pelos 
refugiados sírios e fluxos africanos menores, como de moçambicanos, 
angolanos e congoleses.

Em resumo, imigrantes de países como Haiti, Senegal e Gana, e 
refugiados sírios, angolanos, colombianos e congoleses (Sincre, 2015; 
Bógus e Mozine, 2016) integram o mosaico da imigração e do refú-
gio em São Paulo nos anos recentes. Essas novas chegadas se somam 
às outras anteriores, como a de peruanos, bolivianos e paraguaios, que 
seguem aportando à cidade a partir de redes sociais já estabelecidas e 
presenças consolidadas em determinados segmentos do mundo do tra-
balho, ainda que precários. 

A paisagem urbana e social de diversos bairros do município de 
São Paulo vê-se, assim, transformada com a chegada de novas nacio-
nalidades e sua presença no comércio, na indústria da costura e em 
empreendimentos étnicos como restaurantes e salões de beleza. Tal pro-
cesso está em curso desde o final do século XX e se reforça neste século 
XXI, envolvendo de forma mais direta distritos da região central de São 
Paulo, como Bom Retiro, Liberdade, Pari, Brás, República e Sé. 

A transformação urbana e social nesses distritos, por sua vez, 
guarda íntima relação com um processo anterior de desconcentração 
industrial, de expansão do setor terciário na cidade e dos processos 
atuais de reestruturação produtiva, onde São Paulo é o coração da indús-
tria financeira do país (Pacheco, 1998). A inserção laboral da população 
imigrante também se articula a essas transformações da produção global 
(Sassen, 1998).
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Considerando a heterogeneidade dos processos sociais migrató-
rios, sua distribuição espacial, sua concentração e as diferentes naciona-
lidades, a pesquisa exploratória qualitativa considerou em seu arcabouço 
teórico-metodológico, os seguintes pressupostos teóricos: 

1. A heterogeneidade dos fluxos migratórios (Castles e Miller, 2003). 

2. A inserção diferenciada do imigrante no mercado de trabalho 
informal a partir das redes sociais (Guarnizo et al., 2003) e das 
relações de gênero (Peres, 2016).

3. A formação de economia étnica (Bonacick, 1972; Waldinger, 1993; 
Portes e Landolt, 1996), com a conformação de nichos étnicos, 
onde também operam relações de gênero.

4. A formação e ocupação de espaços públicos, nos quais as manifes-
tações culturais desses grupos imigrantes interagem socialmente, 
em atos e eventos em que as relações de gênero também estão 
presentes.

A imigração haitiana

A imigração haitiana no Brasil é um fenômeno social que, embora 
recente (os primeiros registros dessa presença no país são do final de 
2010), insere-se em um contexto de diversos processos históricos de 
emigração (Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, 
França e Bahamas) que, desde meados do século XIX, têm produzido 
no Haiti uma tradição migrante. Pelo menos 85 mil haitianos e haitianas 
tiveram no Brasil local de destino ou de trânsito, ressaltando a existên-
cia de estratégias migratórias internas no território brasileiro e mesmo 
para outros países. Em que pese um perfil social e demográfico inicial 
caracterizado por chegada indocumentada ao Brasil e condições muito 
precárias de acolhimento na fronteira do Brasil com o Peru, atualmente 
esse perfil tem se alterado, especialmente por efeito das Resoluções 
Normativas n.º 97 e n.º 102 do CNIg, que operam, via expansão da 
emissão de vistos no Brasil, no Haiti e em outros países (Peru, Equador, 
Bolívia e República Dominicana), a mudança na migração de uma via 
terrestre para a via aérea. 
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Em 2015, a cidade de São Paulo já ocupava a segunda posição na 
relação dos municípios que mais admitiram trabalhadores e trabalha-
doras haitianos no mercado formal de trabalho. Beneficiada certamente 
pela diminuição radical no número de contratações de haitianos e hai-
tianos pela agroindústria catarinense (Chapecó figurava constantemente 
em segundo lugar nessa relação e em 2015 sequer aparece entre as dez 
principais cidades), São Paulo admite esses trabalhadores nos setores da 
construção civil e de alimentação e restaurantes. As mulheres haitianas 
ocupam predominantemente postos de cozinheiras em restaurantes e 
faxineiras em estabelecimentos terciários. São, no entanto, as mulheres 
haitianas as maiores responsáveis por dois fenômenos sociais caracterís-
ticos da migração haitiana em São Paulo: a formação de um território 
étnico a partir de sua concentração em um espaço público físico apro-
priado e vivido (Bourdieu, 1997) e as manifestações, nesses espaços, de 
práticas transnacionais (Canales, 2015). O principal desses espaços é a 
Baixada do Glicério.

Na Baixada do Glicério, região limite entre os distritos da 
Liberdade e da Sé, na região central de São Paulo, a apropriação do 
espaço público por haitianos e haitianas dá-se em decorrência da pre-
sença no local da Missão Paz, principal espaço de acolhimento de imi-
grantes na cidade e no país. 

Ao redor da Igreja Nossa Senhora da Paz, onde está situada a 
Missão Paz, a paisagem urbana e social vê-se, desde 2010, redesenhada, 
predominando atualmente população imigrante haitiana. Espaços como 
a Rua dos Estudantes, Rua Conde de Sarzedas, Rua do Glicério e Rua 
Dr. Lund apresentam intensa atividade comercial de negócios típicos 
da comunidade haitiana, como pequenas lojas de envio de remessas 
de migrantes, barbearias, salões de beleza, lojas de conserto de bicicle-
tas e restaurantes. A formação desse espaço público identitário haitiano 
é, também, decorrência do enorme adensamento domiciliar: a exis-
tência nessa região de cortiços e de casas coabitadas faz das calçadas o 
espaço de convivência, dado que as casas são, muitas vezes, utilizadas 
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exclusivamente para o descanso e repouso.3 É nesse contexto em que as 
mulheres haitianas são mais visíveis. Na rua do Glicério, onde se situa a 
Missão Paz, é onde essa presença é mais visível, e nela as “Madanm Sara” 
mostram a face mais evidente do caráter transnacional dessa mobilidade. 
Por “Madanm Sara” são chamadas as mulheres haitianas que preparam 
e comercializam alimentos e refeições em Porto Príncipe e em todo o 
Haiti. São elas que fornecem, em um contexto de escassez de restau-
rantes e insegurança alimentar, a alimentação diária da maior parte das 
famílias haitianas. Segundo Thomaz (2010), “as Madanm Sara são as 
comerciantes que garantem a oferta de produtos de boa parte dos merca-
dos de Porto Príncipe. Conectam a capital com as regiões rurais do país 
e são as responsáveis até mesmo por circuitos existentes entre o Haiti 
e a República Dominicana, os Estados Unidos e o Panamá” (Thomaz, 
2010, p. 30). Não seria forçoso já incluir o Brasil e especificamente São 
Paulo no rol dessa conexão, ou, em outras palavras, no “espaço de vida” 
(Courgeau, 1980; Domenach, 1996) da migração haitiana (Magalhães, 
2017). A capilaridade das “Madanm Sara” no território das cidades hai-
tianas é tão grande que, no pós-Terremoto de 2010, quando a Minustah 
não sabia precisamente como fazer levar os alimentos e medicamentos 
arrecadados mundialmente, foram elas que aliviaram, com seus produtos 
e sem qualquer procura e reconhecimento da Minustah, a situação de 
enorme vulnerabilidade na região da capital (Thomaz, 2010).

Ao redor da Missão Paz, essas mesmas “Madanm Sara” ressigni-
ficam o território social da Baixada do Glicério e alteram a paisagem 
urbana da região: bananas-da-terra são fritas e cozidas em panelas enor-
mes, espigas de milho são assadas em latões improvisados, doces de fari-
nha e de coco preparados e vendidos nas calçadas, assim como “cremas”, 

3 A prática de revezamento das camas em domicílios excessivamente adensados remete-
-nos às condições mais precárias de formação e desenvolvimento do Modo de Produção 
Capitalista. Marx (1867/1988), referindo-se às mudança no processo produtivo voltadas 
à maior extração de mais-valia e aumento dos lucros, afirma que “começaram então a prá-
tica do trabalho noturno, revezando, sem solução de continuidade, a turma do dia pelo da 
noite o grupo diurno ia se estender nas camas ainda quentes que o grupo noturno ainda 
acabara de deixar, e vice e versa. Todo mundo diz em Lancashire, que as camas nunca 
esfriam” (Marx, 1867/1988, p. 876).
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bebida típica haitiana, e outras frutas. Nada disso havia antes da pre-
sença haitiana na região. As “Madanm Sara”, juntamente com todo o 
conjunto de negócios étnicos haitianos da região, mostram a vitalidade 
e importância da ação das mulheres para a reprodução social da comu-
nidade haitiana. Tal conclusão dá-se somente com a elaboração de ins-
trumentos de pesquisa de campo capazes de observar essas mulheres: a 
frieza dos números muitas vezes não nos permite vê-las. Peres (2016) 
sintetiza essa dificuldade de identificação das especificidades de gênero 
a partir das fontes tradicionais de pesquisa sobre migração: “as ‘fontes 
de dados tradicionais’, muitas vezes, por sua própria concepção, perio-
dicidade, cobertura ou definição de conceitos, não se aplicam a um fluxo 
migratório feminino. Faz-se necessário, então, lançar mão de outros 
recursos metodológicos que superem as limitações dos censos demográ-
ficos” (Peres, 2016, p. 276).

Em que pese essa importância, a participação das mulheres haitia-
nas nas atividades culturais e políticas da comunidade não é frequente. 
A associação dos haitianos da cidade é bastante masculinizada, o que 
expressa uma relação de gênero em que às mulheres historicamente 
outras tarefas são atribuídas. Assim parece ser na associação de São 
Paulo, de outras cidades em outros estados do Brasil, e na própria capi-
tal haitiana, Porto Príncipe (Magalhães, 2017). 

Fonte: Pesquisa de campo (Luís Felipe Aires Magalhães).

Figura 1 – “Madanm Sara” em Porto Príncipe, Haiti (primeira foto) e 
na Baixada do Glicério (segunda e terceira fotos): faces da migração 
transnacional haitiana em São Paulo – SP (2017)
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Considerações finais 

Neste artigo, buscamos associar as transformações urbanas na 
cidade de São Paulo às novas faces da migração internacional e do refú-
gio na capital paulista. A recomposição na estrutura do emprego à luz do 
processo de reconversão econômica ampliou o peso do setor de comércio 
e de serviços na economia da cidade e da Região Metropolitana de São 
Paulo, abrindo um amplo segmento ou nicho do mercado de trabalho 
local que é aquele caracterizado pela atração e absorção de trabalhadores 
imigrantes de outros países. Esses nichos tornam-se mais evidentes em 
determinados distritos da cidade, como a costura, que emprega bolivia-
nos no Pari, no Brás e no Bom Retiro, o comércio de rua, que emprega 
senegaleses no Brás, na República e na Sé, e a construção civil, que 
emprega haitianos nos novos estabelecimentos imobiliários da cidade. 

Nesse novo mosaico étnico e social da cidade, caracterizado pela 
presença constante dos periféricos na periferia (Baeninger, 2016; Villen, 
2016), é importante cada vez mais considerar as especificidades exis-
tentes não apenas de um fluxo em relação a outro, mas também dentro 
de um mesmo fluxo: isso requer um olhar transversal capaz de envolver 
além da etnia, classe social e gênero. 

É importante também considerar a realidade específica dos novos 
refugiados na cidade de São Paulo. Não obstante possuírem origens, 
razões e trajetórias absolutamente específicas, muitas vezes acabam 
por dividir os mesmos nichos econômicos (como ocorre na maioria 
dos casos que envolvem refugiados africanos, por exemplo). Todavia, 
as redes construídas historicamente por esses sujeitos seguem sendo 
capazes de garantir inserções laborais e interações sociais diferenciadas, 
além de mobilizarem recursos étnicos (econômicos, políticos e culturais) 
capazes de redefinir a própria produção do território, como é o caso dos 
bolivianos na rua Coimbra, dos sul-coreanos no Bom Retiro e dos hai-
tianos na Baixada do Glicério. Cada vez mais a cidade se transforma por 
esses movimentos, mas não podemos perder de vista que o espaço não 
é apenas condicionado pela migração como também a condiciona: cada 
vez mais os imigrantes e refugiados veem-se na contingência de residir 
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distante do centro da cidade, nos anéis exterior e periférico. Distritos 
como Artur Alvim, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo e Grajaú, 
por exemplo, cada vez mais recebem esses fluxos, expulsos pela dinâ-
mica econômica das regiões centrais e atraídos por oficinas de costura 
que fogem da fiscalização existente nos bairros tradicionais da confecção. 
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Introdução 

Os estudos sobre jovens e suas práticas medievalistas são bastante 
recentes no Brasil. Sami Nappo (2017) demonstra que, desde os anos 
2000, o país assiste à formação de grupos juvenis voltados às práticas 
corporais que contemplam lutas com espadas, lanças, machados, clavas, 
martelos, escudos e até arco e flecha, o boffering (swordplay), surgido dos 
jogos de RPG (role play game), jogo de interpretação de papéis. Porém, 
no lugar de fichas e personagens fictícios, disputa-se em campo aberto, 
valendo-se de jovens combatentes que normalmente constroem suas 
próprias armas, com espumas, fitas e materiais plásticos, como PVC, e, 
por vezes, vestem-se como cavaleiros medievais. Todo o armamento e a 
própria dinâmica do jogo são inspirados no medievo, conforme narram 
seus praticantes. Alguns desses grupos inspiram-se em lendas, como o 
Draikaner, estudado por Nappo, cuja influência vem das histórias de Rei 
Artur. Em 2017, já era possível identificar mais de 60 grupos “com práti-
cas regulares de combate medieval” (Nappo, 2017, p. 38) surgidos desde 
2002. Atualmente os eventos competitivos de swordplay contam com 
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número expressivo de participantes, a exemplo do Encontro Paulista de 
Swordplay, que, em 2018 e 2019, reuniu aproximadamente 500 pessoas, 
segundo Marcelo Ghenis, organizador do evento.1

As escolas de combates crescem no país. Fundador da Schola 
Militum, Tarcísio Lakatos conta, em entrevista (Lakatos. Entrevista pes-
soal n.º 1. 13 maio 2018), sobre o desejo e as dificuldades de pertencer 
às associações que normatizam essas práticas como esporte. No Brasil, 
existe a Associação Brasileira de Artes Marciais Históricas Europeias – 
Hema; em âmbito internacional, a Historical Medieval Batles – HMB. 
Essa entidade abriga grupos de esportes de contato total que se valem 
de armaduras e armas de ataque e defesa características da Idade Média, 
cujo estilo deve responder ao período entre 1200 e 1699. Mas algumas 
escolas já se encontram vinculadas a tais instituições e estão organiza-
das em federações nacionais. O Combate Medieval, grupo contactado 
por nós pelo Facebook, organiza competições nacionais e internacionais, 
como a Liga Tropical, circuito de torneio que goza da aprovação e super-
visão da HMB Brasil,2 com regras específicas e comitê de autenticidade 
para o uso de armas e armaduras.

Tais práticas lúdicas e/ou esportivas ou ainda de recriação his-
tórica se espalham não só pelas capitais, mas também por cidades do 
interior do país. Chama a atenção o fato de que o esporte, em muitos 
grupos, mistura-se ao que seus praticantes denominam por medieval 
fantasia, em que o ato de lutar é acompanhado por uma série de símbo-
los, como tabardos (espécie de túnica longa típica dos cavaleiros, comum 
entre os séculos XIII e XV), brasões e escudos reconstruídos e inspi-
rados na época medieval. O grupo Ordo Draconis Belli, ligado ao Ars 
Medievalis, um dos grupos investigados, luta em arenas demarcadas,  

1 Informação concedida a Nicholas Rivelli, que colaborou com as transcrições das entrevis-
tas expressas neste artigo. Nicholas também colheu informações recentes sobre os festi-
vais de swordplay.

2 Informações disponíveis em: https://www.combatemedieval.com.br/. Acesso em: 4 maio 
2019.
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ao som de gritos de guerra, tambores, instrumentos de percussão, cor-
netas, portando escudos de madeira, espadas, cabeleiras longas e emara-
nhadas. Simulam ataques e golpes mortais.

Ainda que marcados por lógicas e formas lúdicas, combates, com-
batentes e suas escolas configuram uma das faces do medievalismo bra-
sileiro em que talvez mais se explicitem intenções políticas formais, no 
sentido de Arias-Cardona e Alvarado (2015), isto é, tem a ver com o 
exercício do voto, eleições partidárias e, grosso modo, identificação com 
uma forma de governo ou com determinadas formações ideológicas, 
como veremos no desenvolvimento do artigo. 

Porém, não é a única face desta prática tão heterogênea. Danças, 
modos de consumo criativo na promoção de expressões musicais, gas-
tronômicas e artesanais compõem outras figurações do medievalismo no 
Brasil, em que aspectos políticos surgem igualmente de modo informal, 
ainda seguindo as proposições de Arias-Cardona e Alvarado (2015). 
Ações alternativas, pertencimentos acenam à perspectiva sociocêntrica 
que acompanha os encontros desses grupos, em que as escolas de com-
bate também estão presentes.

Contamos com dados das entrevistas presenciais e em profundi-
dade obtidas com dois membros da Schola Militum em suas residên-
cias, com a organizadora do Festival Medieval SP e com 15 participantes 
do Encontro Folk SP 2019, também presencialmente, mas seguindo a 
metodologia da flânerie. De modo remoto, entrevistamos um represen-
tante do Combate Medieval Brasil e um integrante da banda Taberna 
Folk, ligada ao Ars Medievalis. Essas entrevistas comparecem ao artigo 
pontualmente. Houve também observação netnográfica do Festival 
Internacional Medieval Brasil. Esse material foi triangulado com pes-
quisa bibliográfica e documental. 

Pretendemos responder à problematização: como se constituem as 
dimensões afetivas e políticas implicadas nas representações de memó-
rias e nas práticas de consumo mobilizadas pelas teatralidades medie-
vais? Busca-se alcançar o seguinte objetivo: entender a constituição do 
medievalismo praticado por jovens de São Paulo e, a partir dessa com-
preensão, reconhecer como a memória e o consumo assumem dimensões 
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afetivas e políticas, analisando a formação das representações das memó-
rias evocadas, que podem ser midiáticas, biográficas, históricas, etc., 
as disputas de sentido sociais envolvidas e os modos como o consumo 
midiático e de materialidades convoca e enquadra a(s) memóri(a)s de 
um medieval possível para esses jovens.

Graças à limitação do artigo, trazemos pontualmente os resulta-
dos da pesquisa, destacando os conceitos de participação política formal 
e informal entre os jovens a partir das postulações de Arias-Cardona 
e Alvarado (2015), para cotejá-las com as dimensões da memória, dos 
afetos e do consumo implicados nessas práticas com base em autores das 
Ciências Humanas e Sociais e também de estudos voltados ao campo da 
Comunicação.

Aspectos da memória 

Problematizar o modo como as lógicas da memória funcionam no 
medievalismo jovem parece oportuno. Muitos autores já ressaltaram 
que vivemos em uma cultura da memória (Huyssen, 2000) na qual o 
desejo por lembrar se confunde a uma quase obsessão pela lembrança. 
Guiamo-nos, entretanto, pela perspectiva da Teoria Semiótica de  
Tártu-Moscou, especialmente por meio das pesquisas de Iuri Lótman 
(1996), que atestam que são as leis da cultura as mesmas da memó-
ria, uma vez que a própria cultura é compreendida como inteligên-
cia e memória coletivas. De saída, o entendimento de que a memória 
na cultura pode ser pancrônica, isto é, conter todos os tempos: passado, 
presente e futuro. Essa compressão temporal é resultado daquilo que 
Lótman considera a unidade mínima de significação da cultura: o texto. 
Evidentemente não apenas o texto verbal. Texto na sua concatenação 
sígnica. Na teoria do pensador de Tártu, o texto é um mecanismo que 
condensa a memória e contextos anteriores e, por outro lado, igualmente 
forma novas memórias, pois textos geram textos, dispositivos complexos 
que condensam variados código. Podem conservar-se, mas, da mesma 
forma, criar novas mensagens e sentidos. Esse procedimento semió-
tico alimenta a memória na semiosfera, isto é, o universo onde agem os 
signos culturais. 
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A perspectiva semiótica – também entendida como perspectiva 
comunicacional – facilita a compreensão dos textos midiáticos medie-
valistas moventes ao longo do tempo histórico, diacrônico. Entretanto, 
importa salientar a mutação que os textos podem sofrer. Assim, seguindo 
a fundamentação proposta em Zumthor (2009), Lótman (1996) e 
Ferreira (2014) salientamos que textos se movem, modificam-se graças 
à intervenção dos discursos que os constroem. Entendemos que não é 
necessariamente a cultura da memória que promove o medievalismo 
do qual tratamos no Brasil, mas, sim, a permanência de certos textos 
na semiosfera, que, graças à movência, em seus processos transmissivos, 
transformam-se, especialmente considerando a cultura midiática. 

Essas manifestações do medievalismo revelam apreço por alguns 
textos culturais que ganharam longevidade na cultura brasileira: o com-
bate, o guerreiro, a espada, o banquete, seja na produção cordelista, 
apontada por Ferreira (1993; 2014), Amorim (2019), entre outros auto-
res; seja na apresentação dos grupos que investigamos. Assim, a primeira 
dimensão da memória encontrada relaciona-se à movência e à perma-
nência de certos textos da cultura como os citados acima.

A seguir, vale pensarmos nos aspectos sociais da própria memória. 
Ao trazer os estudos da memória para as Ciências Sociais, já nas primei-
ras décadas do século XX, Maurice Halbwachs (1990, p. 26) releva seu 
aspecto coletivo: “[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas 
nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos 
nos quais nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos.” 
Halbwachs argumenta que não é necessário a presença física de outros 
homens porque trazemos conosco os vários grupos pelos quais transi-
tamos desde a tenra infância. Para o autor, há tantas memórias quanto 
grupos sociais. A totalidade das ideias de Halbwachs não cabe ser  
discutida neste artigo, mas valem algumas observações trazidas pelas 
atualizações de sua obra. 

Jô Gondar (2005) avança para destacar a memória não apenas 
como forma de manutenção dos valores de um grupo, como se depreende 
de Halbwachs, mas sobretudo como processo em que se acham implica-
das dimensões políticas: “recordar, nesse caso, não é somente interpretar 
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no presente, o já vivido; a escolha sobre o que vale ou não ser recordado 
funciona como um penhor e, como todo penhor, diz respeito ao futuro”, 
afirma a autora (Gondar, 2005, p. 17). Afinal, uma lembrança materiali-
zada, no presente, em um texto da cultura não é inócua, resulta também 
de uma escolha, de uma montagem produzida socialmente, no passado, 
e que pode revelar o que se quer para o futuro.  

Mesmo compreendendo a movência dos textos, evidenciamos 
igualmente que há intenções na seleção do que é eleito para ser lembrado 
e, assim, permanecer nas culturas. Portanto, a ênfase que propomos é a 
ideia de que a memória é um processo comunicativo e sociocultural e, 
assim sendo, político. Memória como construção operada no presente a 
partir das relações tecidas socialmente – e não exatamente a verdade do 
que se passou ou do que é.

Sendo assim, compreendemos a memória nessas práticas não como 
a retomada do período medieval, mas como construção social e comu-
nicativa, processual de textos que se movem, transformam-se e são con-
tinuamente selecionados para permanecerem nas culturas atuais, em 
especial na cultura midiática expandida ao corpo-mídia de seus partici-
pantes. Enfatizamos igualmente o aspecto político envolvido na seleção, 
isto é, nas escolhas de determinados textos culturais e nas disputas de 
sentido daí decorrentes. 

 Memória e consumo – perspectivas e análises

Se há sentidos em disputa nos textos moventes, transmitidos e 
selecionados na cultura midiática, um dos mais fortes é o que a memó-
ria assume quando relacionada ao consumo. Vale aqui a compreensão 
do consumo não apenas como mecanismo de compra ligado a produ-
tos, bens, serviços, mas fundamentalmente como código cultural, isto 
é, de complexa estrutura de armazenamento e processamento de infor-
mações. Lembremos da Teoria Semiótica de Tártu-Moscou, que nos 
diz que “todos os códigos, do bio ao socius, são culturalizações [...]. São 
formas convencionalizadas que situam o homem no ambiente. Os códi-
gos traduzem as informações apreendidas pelo sensório ou perceptos” 
(Machado, 2003, p. 156). 
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O que percebemos nessas práticas são memórias biográficas, repre-
sentadas pelas histórias de vida relatadas, e memórias midiáticas – isto 
é, o que foi consumido por meio da televisão, cinema, livros, etc. – 
hibridizadas ao consumo, mediadas pelos afetos. Por outro lado, como 
mediação sígnica, como código, o consumo imiscui-se em sentimentos e 
emoções evocadas pela memória daquele que participa ritualisticamente 
da prática juvenil.

Algumas lembranças biográficas explicam o gosto ou desejo pela 
Idade Média, motivado por afetos de vivências infantis, tal como conta 
uma das fundadoras da Schola Militum, Juliana Couto, sobre seus pri-
meiros contatos com o período medieval, por meio do avô: “quem eu 
chamo de avô foi o Jaime, que é espanhol, que inclusive é uma puta 
influência pra mim de estudos medievais, porque ele era historiador, 
minto, ele é psicólogo e dava aula de história” (Couto. Entrevista pessoal 
n.º 3. 13 maio 2018). Porém, esse desejo fundado no rastro amoroso 
motiva também o de “fazer um medieval mais próximo”, como dizem 
Juliana e Tarcísio, seu esposo, também fundador da Schola, (Lakatos. 
Entrevista pessoal n.º1. 13 maio 2018), ao explicarem que outros orga-
nizadores de eventos medievais não compreendem os motivos pelos 
quais eles não cobram entrada para os encontros. 

Tarcísio e Juliana não cobram ingresso para a feira que organizam 
porque desejam que a feira medieval funcione naturalmente e rejeitam 
a ideia da feira como Expo, tão comum a outros eventos, como a Folk 
Faire ou Feira Cultural Europeia, ambas em São Paulo; entretanto, 
cobram pelo banquete que promovem ao final do encontro. O evento 
recebe outras escolas de combates, como o Draikaner, o Ordo, exposito-
res de artesanatos e grupos musicais denominados como medievais.

 De outro modo, ainda que sem desprezar o papel das memó-
rias infantis e biográficas, mas fundamentalmente compreendendo o 
medievalismo como nicho para novos negócios e públicos, o trabalho 
de Lisa Torrano (Torrano. Entrevista pessoal n.º 2. 5 out. 2019) chama 
a atenção. Lisa narrou sua trajetória nessa prática em entrevista no  
III Festival Medieval de São Paulo, Espaço Dom Pedro, Jardim 
Zoológico, São Paulo.
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Como a maioria dos entrevistados relatados, tornar-se um medie-
valista tem a ver com preferências infantis relativas a histórias ficcionais 
e/ou à história como disciplina escolar. Depois, a experiência midiática, 
jogos de RPG, filmes, etc. Impera o que chamamos de consumo sim-
bólico-afetivo, evidentemente também um consumo material, midiático. 
Mas, em muitos casos, como o de Lisa, a conexão memória-consumo 
ultrapassa as dimensões simbólicas e afetuais, tornando-se fonte de 
renda. Lisa, formada em Marketing, com passagem por empresas multi-
nacionais na área de vendas, percebeu como poderia transformar algo de 
que gostava desde criança em investimento. 

Começou como um investimento, pois esses eventos quando acontecem 
aqui no Brasil geralmente eles são à noite. São eventos focados em ter 
uma banda que mistura influência medieval com alguma coisa mais ins-
trumental, alguma coisa assim e vira uma grande festa. A gente vai beber 
até cair, o que não é ruim também, mas eu queria uma coisa mais próxima 
do que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos: são feiras medie-
vais onde vai a família inteira, vai criança, onde tem comida de qualidade, 
bebida de qualidade, onde a pessoa pode só vir, sentar ali naquele solzi-
nho, hoje está meio tenso, mas para sentar, olhar a natureza e ficar tran-
quilo. Primeiro eu comecei a formar uma comunidade no Facebook de 
pessoas que gostavam desse tipo de cultura, comecei a gerar conteúdo 
referente ao medievalismo, músicas, gastronomia, esse tipo de coisa, sou 
uma grande fã de Game of Thrones também, então foi fácil naquela época. 
A gente postava algumas coisas, e no final das contas a galera foi aderindo 
principalmente pelo perfil do evento ser diferente do que a gente já tem 
aqui essa coisa de festa à noite. (Torrano. Entrevista pessoal n.º 2. 5. out. 
2019)

Ainda que outros nomes na cena medieval paulistana sejam conhe-
cidos, como o Grupo de Combate Medieval Ordo Draconis Belli, cuja 
marca se faz pelos jantares que organizam na cidade de Cosmópolis, 
interior de São Paulo, há 10 anos, Lisa entendeu que havia uma chance 
de se diferenciar no mercado de eventos medievais, organizando um fes-
tival diurno. “O Ordo tá aí, eles fazem uma parceria legal com a gente, 
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mas é tudo à noite, né? Minha proposta é ser de dia, uma coisa que pode 
vir o pai, pode vir a mãe, pode vir criança, aqui todo mundo é aceito, não 
tem preconceito” (Torrano. Entrevista pessoal n.º 2. 5 out. 2019).

A memória do período medieval experimentada por esses jovens 
pode ser compreendida conforme analisa o cientista social Michael 
Pollak (1992): acontecimentos vividos por tabela que não precisam 
pertencer ao espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. O autor se 
refere à socialização política, à socialização histórica, que podem gerar 
fenômenos de projeção ou de identificação com certos passados, levando 
a pensar em “uma memória quase que herdada” (Pollak, 1992, p. 2). Do 
mesmo modo, então, poderíamos falar em uma socialização midiática 
para que os fenômenos do passado medieval permaneçam como mos-
tram a totalidade das entrevistas que não raro se remetem aos jogos de 
RPG, aos filmes e livros da infância. Vale sempre atentar que a concep-
ção de memória aqui trazida segue a perspectiva da semiótica da cultura 
de Tártu-Moscou, apontando para o continuum semiótico, para o fluxo 
dessa memória como inteligência coletiva da própria cultura, da cultura 
como memória e, sobretudo, da memória como invenção.

A todas essas camadas e características das memórias operadas nas 
práticas medievalistas, soma-se a memória como estratégia para a cria-
ção de novos mercados, tal qual exemplifica o Festival Medieval de São 
Paulo, entre outros. A Feira Cultural Europeia, que ocorre também na 
capital paulista, ilustra igualmente esse mercado abastecido pelas memó-
rias do medievo. Aqui é o mundo Viking que domina a cena: barracas 
que comercializam “hidromel, o lanche viking Smørrebrød, joias répli-
cas da Era Viking, camisetas, drinking horns, cervejas artesanais, sidras 
escandinavas, canecas, entre muitas outras coisas, tudo relacionado a Era 
Viking”, conforme anuncia a página do Facebook da feira3. 

O medieval se torna um segmento de mercado capaz de mobili-
zar empreendimentos, tais como restaurantes, brechós, fabricação de 

3 Disponível em: https://pt-br.facebook.com/events/feira-cultural-leste-europeia-de-sp/ 
barraca-do-mercado-viking-na-feira-do-leste-europeu-em-s%C3%A3o-paulo/ 
1937097113047695/. Acesso em: 10 dez. 2019.
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bebidas artesanais, como o hidromel, roupas, objetos novos, mas fabri-
cados com aparência antiga, tais quais forjas, espadas, etc. Restaurantes, 
por exemplo, transformam a prática alimentar em consumo de expe-
riência imersiva, como o fez a Taverna, na cidade de São Paulo, em que 
pratos e bebidas degustados, louças, decoração e atendentes nos possibi-
litam a sensação de uma taverna como as narradas em filmes ou livros de 
aventuras. A casa também promove shows de bandas folk e medievais, 
assim como jogos de RPG de mesa, comandados por mestres vestidos a 
caráter que narram histórias em companhia dos clientes.

A imersão passa a ser elemento codificador tanto para o consumo 
de experiências estimuladas pelo mercado, afeitas à cultura da memó-
ria, como pagar pelo espetáculo de música medieval em ambiente pouco 
iluminado, artificialmente frio, bebendo hidromel em caneca de pedra, 
quanto para a teatralização das memórias vividas pelos coletivos nos 
parques, de modo lúdico, livre e gratuito, como o que assistimos com 
outro evento mapeado na pesquisa, o Encontro Folk SP 2019, que, dife-
rentemente do Festival Medieval São Paulo, não cobra a entrada.

Outras práticas também se tornam novos mercados, como o surgi-
mento de bandas de rock medievais e folk. De todo modo, são as urgên-
cias do contemporâneo, como a dificuldade de empregos formais, que 
também são percebidas na rememoração de produtos, ofícios, modos de 
comercialização que integram o medievalismo juvenil encontrado.

Estamos em face de um consumo simbólico-afetivo por parte dos 
sujeitos envolvidos nessas práticas, porém tensionado aos objetivos e às 
estratégias dos mercados e de suas lógicas de produção, resultando, por 
vezes, em uma mercadorização da memória, por sua vez, produzindo e 
produzida por subjetividades moldadas pelo neoliberalismo como polí-
tica econômica e do desejo. 

Memória e consumo em suas dimensões afetivas e políticas 

De saída impõe-se uma condição para a compreensão e constitui-
ção destes medievalismos: sua teatralidade. Tomando a sociedade como 
lugar dramático, de ação performativa (Turner, 1974; Schechner, 2012) 
e, de outro modo, considerando a teatralidade expandida para além dos 
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limites do teatral (Caballero, 2014), reconhece-se o jogo de forças exer-
cido pelo contexto sobre essas práticas e seus atores sociais. Não à toa, 
memórias, consumos, afetos e políticas se imiscuem. Frequentemente 
descrito como responsável pela entrada na cena da maioria dos jovens 
entrevistados, o afeto pela cultura medieval acalentado desde a infân-
cia aparece nos depoimentos, a exemplo de Camila, organizadora do 
Encontro Folk SP 2019: “eu sempre gostei da cultura medieval e desde 
que eu era criança eu tive muito interesse [...]” (Postal. Entrevista pes-
soal n.º 4. 9 fev. 2019). Mas o contexto político e econômico que molda 
as subjetividades atuais, por outro lado, exerce constrangimentos. 

Para Dardot e Laval (2016), as circunstâncias econômicas e políti-
cas atuais fabricam o que chamam de sujeito neoliberal. Os autores fran-
ceses tributam à racionalidade neoliberal a governança do desejo, alvo do 
novo poder, e a unificação dos discursos em torno da figura da empresa. 
Um modelo empresarial torna homogênea as formas plurais de subjeti-
vidade e faz o indivíduo motivar-se por um esforço pessoal a ponto de 
“trabalhar para a empresa como se trabalhasse para si mesmo” (Dardot 
e Laval, 2016, p. 327). Essa lógica fala ao esforço, à meritocracia, desco-
nhecendo que esse desejo de colaborar, trabalhar é o desejo do Outro. 
Em termos lacanianos, o Outro é o lugar da cultura e da lei. Parece ins-
tigante reconhecer esse modo de governo empresarial e de modelagem 
das subjetividades também entre os discursos dos jovens medievalistas e, 
de outro modo, entre as próprias organizações das escolas de combates. 

A escola de combates Draikaner, já mencionada, utiliza como seu 
lema a frase latina In Gladius Victoria Est (A vitória está na espada). Esse 
lema se repete nos discursos dos jovens praticantes de swordplay, como o 
que escutamos em Vítor, que afirma: “para você conquistar a vitória, tem 
que ser apenas pela espada, pelo seu combate, pelo seu suor [...] acho 
isso primordial, porque seja dentro do clã, ou no meu trabalho [...] se eu 
conquistar, será pela minha luta, pela espada” ( Jesus. Entrevista pessoal 
n.º 5. 13 jun. 2015). 

 Aqui encontramos a metáfora necessária para equivaler a espada à 
motivação pessoal, que, nas palavras do jovem, reflete no suor do próprio 
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rosto, no esforço que culmina na conquista, no mérito, tão aclamados 
pelas técnicas neoliberais, que, em Dardot e Laval (2016, p. 328) “cons-
troem as figuras tutelares do mercado, da empresa e do dinheiro”. 

A tessitura complexa desta prática juvenil se dá inclusive porque 
enreda textos culturais de ampla penetração, da cultura oral, passando pela 
cultura midiatizada à cultura das redes, dos aplicativos, às lógicas neolibe-
rais que governam mercados e sujeitos, tal como assistimos com os desdo-
bramentos do texto cultural cavaleiresco: o banquete, o combate e a espada 
permanecem ainda hoje, como a espada “que está em todo universo nerd”, 
afirma João Pedro (Rampin. Entrevista pessoal n.º 6. 13 jun. 2015). 

A espada e o poder simbólico que assume permanecem como 
textos longevos tantos nas sociedades históricas quanto nas imagina-
das e imaginárias. Na literatura de cordel, analisada por Pires Ferreira 
(2016, p.  93), a “transgressão pela magia por constituição da espada, 
sobrenatural ou fantástica, cumpre-se nos folhetos”; nas cenas medieva-
listas, por sua vez, remanescem nos discursos dos jovens que nos dizem 
levar para a vida a honra da espada, o espírito de luta, como Vítor, acima 
mencionado, e outros entrevistados, especialmente aqueles ligados às 
escolas de combates, como Flávio Alves Guimarães Lopes, presidente 
da Federação Brasileira de Combate Medieval e representante interna-
cional da Associação Internacional de Combate Medieval, HMBIA, de 
Matozinhos, MG,4 ou Tarcísio Lakatos e sua esposa, Juliana Couto.

Flávio Lopes conta em entrevista por WhatsApp sua trajetó-
ria: fundador do grupo Lâminas das Gerais, em 2014, é ainda capitão 
dessa entidade, que também integra a Federação Brasileira de Combate 
Medieval. Além de se valer das motivações esportivas, o que implica 
viajar, participar de feiras, torneios, diz de si mesmo que é um “lutador 
ativo”. Vale destacar um momento de seu longo depoimento:

Eu sou lutador, durmo lutador, respiro como um lutador, então  
trabalho com o objetivo de honrar meus líderes dando meu melhor, 

4 Flávio foi contatado por meio de pesquisa exploratória na rede social Facebook. 
Estabelecemos contato via WhatsApp, e ele respondeu a perguntas iniciais e posterior-
mente outras questões foram sendo levantadas. 



Medievalismos em práticas juvenis: dimensões afetivas e políticas da memória e do consumo

165

como eu faço ao enfrentar um oponente, sendo sempre melhor que 
ontem. Levo isso na vida e procuro adaptar ao máximo para evitar con-
flitos em um mundo que não entende valores “antiquados”, como genti-
leza e respeito (Lopes. Entrevista pessoal n.º 7. 24 abr. 2019).

A ideia de honrar seus líderes como consequência de ser um luta-
dor chama a atenção no sentido de como certas permanências do medie-
val narrado por seus praticantes, com combates, espadas e arsenal bélico, 
vão se imiscuindo na noção de líder, termo tão próximo da lógica neo-
liberal com a qual o mundo empresarial vai sendo absorvido à própria 
existência. Curiosa é também a ideia de adaptar-se para evitar conflitos 
em um mundo que não entende gentileza e respeito, o que, em contex-
tos menos lúdicos, pode ser interpretado como ordem, hierarquia, temas 
próximos àqueles ligados à militarização da vida. 

O apelo ao militarismo, nesta prática, ocorre em formas muito 
diversas. Na pesquisa exploratória netnográfica, encontramos o Festival 
Medieval Internacional Brasil, realizado em Brasília, em outubro de 
2018. Aqui a prática medievalista assume uma perversa feição política e 
ideológica, o que nos traz o sentido de uma participação política formal, 
nos termos de Arias-Cardona & Alvarado (2015), pois os posts publi-
cados no site do encontro convocavam os amantes da cultura medieval 
a votar em determinada candidatura que concorria às eleições presiden-
ciais brasileiras em 7 de outubro de 2018. 

O Festival ocorreu em 6 de setembro, dias depois do incêndio que 
devastou o Museu Nacional, no estado do Rio de Janeiro, e às véspe-
ras das eleições presidenciais em que Jair Bolsonaro, ex-capitão do 
exército brasileiro, concorria como representante de ideais ultracon-
servadores ligados a partidos e posições políticas de extrema direita. A 
fotografia para a página oficial do evento no Facebook, reproduzida a 
seguir (Figura 1), sugere vários sentidos. Salta aos olhos o verde-amarelo 
colorindo o mapa do Brasil, assim como o grande olho ali desenhado. 
O verde-amarelo da bandeira nacional e o próprio nome do país foram 
símbolos usados à exaustão na campanha de Bolsonaro. Além disso, 
há alusão a armaduras de um cavaleiro medieval, como se o mapa esti-
vesse estampado tal qual um emblema no ombro do cavaleiro entrevisto. 
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Porém, deslocando o olhar, pode-se adivinhar os contornos de um 
quepe de exército escondendo um rosto envolvido pelo mapa. O slogan 
à direita, “Somos todos Brasil”, pode muito bem ser interpretado como 
“Somos todos Bolsonaro”.

Fonte: Página do evento no Facebook.5 

Figura 1 – Foto do evento Medieval Festival Internacional Brasil postada 
no Facebook

O sentido político mais contundente e explícito é aquele dado 
à narrativa criada e exposta na página do evento sobre o incêndio do 
Museu Nacional, culpabilizando a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), responsável institucional pelo Museu (figuras 2, 3 e 4). 
Somado aos ataques às universidades públicas, uma das pautas do então 
candidato Bolsonaro, o enredo para o incêndio aponta os erros da gestão 
governamental anterior, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, que 
teria permitido a queima do passado do país; o texto oferece o futuro 
como promessa de mudança: “um país que desvaloriza seu passado 
não terá futuro”, lemos em letras garrafais logo abaixo da chamada do 
Festival. Vislumbramos sentidos sutis sendo tramados por esses textos 
verbais: para que a história não seja queimada deve-se retomar valo-
res passados ligados ao que um determinado discurso sobre o período 

5 Disponível em: https://www.facebook.com/festivalmedievalbrasil/photos/a.129809363
840001/1177768709044056/?type=3&theater. Acesso em: 13 dez. 2019.
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medieval salienta: a salvação pela espada representada pela figura de um 
poderoso cavaleiro honrado (Figura 2). Entende-se que esse passado 
evocado, que dará futuro ao país, seja também um passado sob o signo 
das armas, brasões, espadas, ou seja, um passado militarizado, ordenado, 
cuja atualização poderá vir pelas mãos de Jair Bolsonaro, capitão refor-
mado, capaz de recuperar esse passado glorioso e estendê-lo ao futuro. 
Evidentemente, com estes posts, valorizam-se positivamente os militares 
que ocuparam o país durante 21 anos.

Fonte: Página do evento no Facebook.6 

Figura 2 – Página do Festival Medieval Internacional Brasil e comentários 
sobre o post do incêndio do Museu Nacional

Um dos posts do Festival Medieval Internacional Brasil é literal-
mente comprometido com estratégias políticas bastante tradicionais.  
O texto expresso (Figura 3) apela de modo a não deixar dúvidas: “na 
hora do voto, lembre-se que nossos impostos estão sendo sistematica-
mente devorados para tornar nossa história e identidade nacional em 
cinzas” (Festival Medieval....on-line).

6 Disponível em: https://www.facebook.com/festivalmedievalbrasil. Acesso em: 3 nov. 
2018.
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Fonte: Página do evento no Facebook.7  

Figura 3 – Print da página do Facebook do Festival Medieval Internacional 
Brasil

Por sua vez, outro post (Figura 4) que emoldura o Brasil choroso ver-
de-amarelo nos diz: “nosso espírito da nação está fragmentado em duras 
lágrimas. Sem mudança neste domingo, ao final de mais quatro anos res-
tará apenas cinzas!” (Festival Medieval...on-line). A comparação falaciosa 
entre as cinzas do Museu Nacional e o país que se tornará cinzas, caso não 
tenhamos “mais quatro anos futuros diferentes do que se apresenta hoje 
em nossa dura e completa realidade” (Festival Medieval... on-line), refe-
rindo-se indiretamente ao governo petista e ao seu candidato, Fernando 
Haddad, opositor a Jair Bolsonaro, desdobra-se na máxima-clichê: “o 
Brasil precisa de todos nós unidos! O Brasil precisa de você!”

Cabe destacar, ainda apoiados na Figura 4, que a convocação para 
o voto no candidato verde-amarelo se vale de aspectos lúdicos, donde 
sua mais potente forma de coação e perversidade: “tudo o que temos de 
decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado!” Essa frase é atribuída 
ao personagem Gandalf, de J. R. R. Tolkien, um dos mais aclamados e 
amados escritores entre os fãs do medievalismo, autor da célebre obra  

7 Disponível em: https://www.facebook.com/festivalmedievalbrasil/photos/a.129821070
505497/1177492109071716/?type=3&theater. Acesso em: 3 nov. 2018.
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O Senhor dos Anéis. Gandalf, conhecido como Gandalf, o Cinzento, 
e mais tarde, Gandalf, o Branco, “é um personagem fictício, sendo um 
Mago Istari, pertencente à raça dos Maiar, espírito angelical do mundo 
tolkieniano. Ele vai à Terra Média [cenário de Senhor dos Anéis], incor-
porado num velho, para ser um dos conselheiros dos homens e impedir 
a volta da escuridão”.8 Todo fã das práticas medievais e prováveis fre-
quentadores do Festival, usuários das redes sociais, como o Facebook do 
evento, conhece os atributos de Gandalf. A associação que os organiza-
dores do Festival propõem é pífia: a frase do mago e sábio sugere que 
o tempo não seja desperdiçado para que o mundo não volte às trevas; 
eleger o candidato Jair Bolsonaro seria a saída para o estado de luz. 

Fonte: Disponível em http://www.festivalmedieval.com.br/wp/2018/10/05/um-pais-que-des-
valoriza-seu-passado-nao-tera-futuro/ Último acesso em 03 nov. 2018

Figura 4 – Print de post do Festival Medieval Internacional Brasil 

8 Disponível em http://portrasdonome.blogspot.com/2017/01/gandalf.html Acesso em: 
13 dez. 2019.
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A temática do incêndio do Museu Nacional teve aparição recor-
rente e serviu como mote para reforçar a posição política dos organi-
zadores do Festival sem efetivamente afirmar o nome do candidato 
preferido (Figura 5). A metáfora do país imerso em cinzas e chamas, a 
simbologia nacional, como a bandeira e o uso das cores verde e ama-
relo, assim como frases fictícias de personagens conhecidos do medie-
valismo juvenil e igualmente seus símbolos tradicionais, tais quais cota 
de malha, capacete, armaduras, espadas e cavaleiros contribuíram para 
que a prática política a favor de um partido, de um candidato e de uma 
proposta ideológica autoritária instrumentalizasse a memória e a teatra-
lidade expandida da prática jovem. 

Fonte: Página do evento no Facebook.9

Figura 5 – Fotos da capa do Facebook do Festival Medieval Internacional 
Brasil 

A posição político-partidária assumida, ainda que imiscuída às 
formas teatralizadas, recrudesce dois outros aspectos políticos que o 
medievalismo juvenil pode apresentar de modo mais ou menos intencio-
nal: a política socioeconômica neoliberal, como já apontamos, e uma face 
da necropolítica: as máquinas de guerra.

9 Disponível em: https://www.facebook.com/festivalmedievalbrasil/photos/a.129814157
172855/1177517932402467/?type=3&theater. Acesso em: 4 out. 2018..
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Pensamos em necropolítica, a ação do Estado em matar, a partir 
dos estudos de Achille Mbembe (2019) ao descrever o conceito formu-
lado por Deleuze e Guattari de máquinas de guerra que emergem na era 
globalizada. Uma de suas principais características é “que as operações 
militares e o exercício do direito de matar já não constituem o monopó-
lio exclusivo dos Estados, e o ‘exército regular’ já não é o único meio de 
executar essas funções” (Mbembe, 2019, p. 62). O autor advoga que as 
máquinas de guerra promovem a coerção como produto de mercado e 
que milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, 
segurança privada e exércitos de Estado proclamam e têm o direito de 
matar. 

Evidentemente não consideramos as escolas de combate, tais quais 
a Schola Militum, Ordo Draconis Belli, Draikaner nem mesmo as esco-
las vinculadas ao HEMA, como a Lâmina das Gerais, o grupo formado 
por Flávio Lopes, como exércitos. Entretanto, entendemos que suas 
práticas e os valores promulgados, de modo indireto, corroboram as 
máquinas de guerra, pois, de certa maneira, estimulam a militarização 
da sociedade por meio de ideias como a de fazer a justiça com as pró-
prias mãos e, mais comumente, de reforçar hierarquias belígeras. Essa 
ideologia pode ainda justificar práticas governamentais mais autoritá-
rias na crença de que a ordem, a educação e o respeito correspondam a 
autoritarismo.

Ainda que tenhamos o cuidado em não relacionar direta ou exclu-
sivamente o medievalismo ao militarismo, vez por outra reconhecemos 
essas associações mais claramente como na imagem a seguir extraída do 
Facebook do Medieval Festival Brasil, em que, ao lado de medievalis-
tas, membros do exército posam para fotografias, um deles segurando 
uma alabarda medieval. A imagem resulta em misto de ludicidade e 
conservadorismo.
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Fonte: Página do evento no Facebook.10  

Figura 6 – Foto de capa do Facebook do Festival Medieval Brasil

As relações entre medievalismo e alas políticas mais conservado-
ras foram observadas pelo historiador Paulo Pachá em entrevista aos 
jornalistas Ethel Rudnizi e Rafael Oliveira (2019). O historiador da 
Universidade Federal Fluminense refere-se ao uso de referências histó-
ricas como as Cruzadas pelo discurso da extrema direita no Brasil, nos 
Estados Unidos e na Nova Zelândia. Neste caso, Pachá afirma que as 
Cruzadas e a própria Idade Média são reduzidas a um tempo patriarcal, 
branco e cristão. Uma Idade Média idealizada, assim como as Cruzadas, 
pois haveria um movimento bélico conduzido por homens, um elemento 
religioso e a disputa Ocidente e Oriente. 

No Brasil os que recorrem a essa narrativa idealizada sobre a Idade 
Média são grupos cristãos conservadores, imbuídos por um pensamento 
que acredita na identidade brasileira como essencialmente europeia, isto 
é, branca, e que a colonização teria sido uma expansão da fé cristã, e não 

10  Disponível em: https://www.facebook.com/festivalmedievalbrasil/photos/a.10507937
21741556/1050794711741457/?type=3&theater. Acesso em: 13 dez. 2019.
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um processo complexo de múltiplas disputas. A expressão Deus Vult 
(Deus quer) presente na série documental Brasil – A última Cruzada, 
produzida pela Brasil Paralelo11, refere-se, na opinião do historiador, 
sempre a uma perspectiva de guerra. Nas Cruzadas, a guerra seria contra 
o islamismo, porém, como no Brasil não faz sentido pensar em islamo-
fobia, o autor admite a hipótese de que a guerra, a Cruzada, seria contra 
a esquerda. Pachá argumenta trazendo à tona as relações solidárias, nos 
últimos anos, da esquerda brasileira com a Palestina e, de outra ponta, a 
aproximação da extrema direita brasileira com Israel.

Ainda que muitas camadas de sentido possam atuar para explicar 
a predileção dos ideólogos da extrema direita pela Idade Média, é bas-
tante pertinente pensar na esquerda como inimigo a ser imolado como 
nas Cruzadas, a exemplo do que vimos com os posts do Festival Medieval 
Brasil relacionados à culpabilização dos últimos governos (de esquerda) 
pelo incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O historiador 
argumenta que a compreensão equivocada da Idade Média facilita a 
aproximação com o cristianismo, não medieval, mas brasileiro, formado 
por católicos conservadores e evangélicos, que reforçam a representação 
de masculinidade das Cruzadas, vistas como um evento essencialmente 
militar, isto é, viril, masculino. 

Para o historiador, desconsidera-se a complexidade do medievo, 
reduzindo-o a visões estereotipadas, e o retorno à Idade Média teria sen-
tido para “encontrar lá um passado que nunca existiu, uma sociedade 
que nunca existiu, e usar isso como forma de legitimar determinados 
pensamentos no presente e projetar uma ideia de sociedade no futuro” 
(PACHÁ, 2019, on-line), a exemplo do que foi descrito acima sobre o 
uso político do Festival Medieval Brasil para favorecer a votação em Jair 
Bolsonaro.

Igualmente a Pachá, mas adotando a perspectiva comunicacio-
nal e analisando os Estados Unidos da América, Andrew Elliot (2017) 
entende que o medievalismo na cultura massiva se acha expropriado de 

11  Disponível em: https://www.brasilparalelo.com.br/ultima-cruzada. Acesso em: jan. 
2020.
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qualquer contexto histórico e o denomina como “medievalismo banal”. 
Por ser constantemente remediado pelos mass media, não está ligado ao 
passado, frequentemente proporcionando uma distorção perigosa da 
história, mas sim tem a intenção de sublinhar um ponto no presente de 
caráter ideológico.

Esta pesquisa reconhece o passado também como construção 
social, do mesmo modo que a memória, valendo-se de corpos perfor-
máticos, fantasiados, armados, que indicam, sim, o domínio da biopolí-
tica, mas sobretudo da biocultura, conceito apresentado por Jose Maria 
Valenzuela Arce (2019) que nos serve para explicar a contradição e a 
complexidade do medievalismo aqui pesquisado.

Para o sociólogo mexicano, a biopolítica, sob a perspectiva fou-
caultiana, “se refere aos dispositivos de poder instituídos e instituidores 
de controle sobre a vida estabelecidos a partir das políticas de Estado” 
(Arce, 2019, p. 100), entretanto, Arce considera o conceito limitado ou 
insuficiente para pensar as relações sociais como tessitura de forças e 
fenômenos sem conteúdos lineares ou unívocos, a exemplo do que per-
cebemos com os medievalismos entre jovens brasileiros. O autor propõe, 
então, o conceito de biocultura, que se refere “ao conjunto de estratégias 
e políticas a favor da vida” (Arce, 2019, p. 100), pensando-a implicada 
com a dimensão biopolítica. 

Mas além de reconhecer o conjunto de dispositivos que geram, dis-
ciplinam e controlam corpos, como o que reconhecemos na estrutura 
militar, cujos valores e hierarquias imiscuem-se na prática medievalista 
entre os jovens estudados, Arce apresenta a ideia de biorresistências 
“definidas como um conjunto de formas de viver e significar o corpo por 
parte de indivíduos, atores e grupos sociais em franca resistência, dis-
puta ou desafio às disposições da biopolítica e da necropolítica” (Arce, 
2019, p. 102). O que depreendemos com esta investigação é que há uma 
face do medievalismo juvenil que submete o corpo teatralizado a valo-
res belicosos, mas também há outra que propõe biorresistência a esses 
mesmos valores por meio também do corpo em performance, que evoca 
as forças da natureza em parques da cidade, ações para o bem comum, 



Medievalismos em práticas juvenis: dimensões afetivas e políticas da memória e do consumo

175

como coleta de alimentos, de rações e de lixo em tardes de prazer, música 
e paz, como o que observamos no Encontro Folk SP 2019 e no Festival 
Medieval São Paulo citados páginas atrás. 

Considerações finais

Esperava-se demonstrar que as práticas medievalistas criam pro-
tagonismos juvenis ao promoverem uma forma de inscrição social que 
se faz da construção e reconstrução de textos culturais midiáticos que 
rememoram um passado imaginado e, com isso, ressignificam os espa-
ços urbanos de modo estésico graças às performances que realizam. Mas 
os resultados alcançados mostraram algo além dessa primeira expecta-
tiva, que efetivamente se cumpriu, principalmente com a pesquisa do 
Encontro Folk SP 2019 e Festival Medieval São Paulo, em que de fato 
os jovens ocupam os espaços ressignificando-os de modo lúdico, esté-
sico, afetual, fazendo valer a dimensão bioproxêmica vinculadora do 
corpo, do espaço e da política, criando também novos negócios e modos 
de consumo. 

Percebemos que as teatralidades medievais estudadas fazem-se por 
meio de textos culturais moventes que nos chegaram transformados do 
período medieval – heterogêneo e fruto de interpretações históricas – e 
ganharam permanência nas culturas. Combates, combatentes, espadas, 
guerreiros são textos que são constantemente selecionados para repre-
sentar o medieval. Submetem-se à mediação das culturas pós-massivas, 
do entretenimento e do consumo.

Afetos e sentidos políticos imiscuem-se nas representações da 
memória e do consumo. Reconhecemos na movência e permanên-
cia desses textos também a dimensão política implicada nas escolhas 
do que se elege lembrar e como essas escolhas se articulam em novos 
textos, novas memórias. A memória compreendida em suas várias cama-
das comunicacionais pode revelar imbricações entre memória bio-
gráfica e midiática na preferência pelo medievalismo, mediada pelos 
afetos. Tornar-se medievalista refere-se às vivências infantis ou práticas 
midiáticas (assistir a filmes, jogar RPG, etc.). Mas a memória também 
surge como estratégia para criação de novos consumos, uma vez que o 
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medieval se torna também um segmento do mercado (ampla rede de 
pequenos comércios e criação de bandas musicais). Dessa forma, o con-
sumo simbólico-afetivo é tensionado aos objetivos e às estratégias dos 
mercados e suas lógicas de produção, resultando na mercadorização da 
memória, ainda que sobrevivam os motivos individuais afetivos, infantis, 
lúdicos na realização das práticas medievalistas.

Graças às teatralidades expandidas, percebemos que as lógicas neo-
liberais reforçam a meritocracia e encontram expressão nas entrevistas 
dos jovens, principalmente ao observarmos o sentido de honra, respeito, 
ordem, educação, justiça que atribuem ao medievalismo. Não se trata de 
analogia, no caso do neoliberalismo e dos textos culturais sobreviventes 
e moventes da Idade Média: o guerreiro, o combate, a força da espada, 
mas de apropriações da comunicação estabelecida entre a história como 
texto e seu contorno porque o texto se comunica com o contexto; com 
outros textos da semiosfera; com a interpretação que tem limites flu-
tuantes, finitos, sugestivos. 

Em sentido amplo, podemos aproximar ideologicamente os valores 
depreendidos desta prática juvenil a ideais de militarização da sociedade 
observados mais diretamente nas postagens do Festival Medieval Brasil, 
na medida em que as próprias representações do período medieval são 
utilizadas para a criação da imagem dos guerreiros, fazendo alusão de 
modo metonímico à militarização promovida com a eleição do candi-
dato, capitão reformado, Jair Bolsonaro. Desse modo, aproximamos esta 
faceta das máquinas de guerra e políticas mais conservadoras e autoritá-
rias e nos valemos do conceito de biocultura para dar conta das contradi-
ções envolvidas aqui, uma vez que não encontramos apenas isso.

A complexa trama desta prática jovem que oferece modos de estar 
junto diversos permite identificar também biorresistências por meio dos 
ideais utópicos, fundados na ideia do coletivo reunido em um lugar idí-
lico e sem conflitos, como os parques públicos, em que jovens com menos 
poder aquisitivo podem se encontrar e se divertir gratuitamente, com-
partilhando lanches, bebidas, música, consumo por sistema de trocas, 
como o Encontro Folk SP 2019. 
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Assim, resumidamente poderíamos elencar como respostas e resul-
tados alcançados às indagações propostas: a) protagonismos experi-
mentados nas representações de combates e militares (ser um cavaleiro 
templário, cavaleiro de Artur, um lutador, etc.); b) apreensão de uma par-
ticipação formal na vida política (a cooptação do Festival Medieval em 
palanque eleitoral); c) reafirmação de um ideário neoliberal presente na 
vida cotidiana; d) apreensão da participação informal na prática política 
(a vivência lúdica, a dimensão social e cênica que trazem pertencimento 
aos membros desses encontros); e) a criação de novos e emergentes mer-
cados a partir do medieval. 

A ficção nesta teatralidade é uma irrupção no cotidiano, como 
passar uma tarde em um banquete medieval, e simultaneamente um 
atravessamento da vida ordinária, a exemplo do ideário neoliberal e das 
máquinas de guerra, tornando plausível o conceito de teatralidade expan-
dida. A memória, em tantas camadas, pode ser também instrumentali-
zada e o passado servir a um propósito presente bastante definido.

Referências

AMORIM, M. A. (2019). Pelejas em rede. Recife, Zanzae. 

ARCE, J. M. V. (2019). Trazos de sangre y fuego: bionecropolítica y juvenici-
dio en América Latina. Bielefeld: Bielefeld University Press. Disponível 
em: https://www.academia.edu/39841079/Trazos_de_sangre_y_fuego 
Acesso em: 1 mai. 2020.

ARIAS-CARDONA, A. M. e ALVARADO. S. V. (2015). Jóvenes y polí-
tica: de la participatión formal a la movilización informal. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, v. 13, n. 2, 
pp. 581-594.

CABALLERO, I. (2014). Um teatro sem teatro: a teatralidade como campo 
expandido. Revista Sala Preta, PPGAC, São Paulo, v. 14, n. 1, pp. 125-129. 
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/270551051_
Um_teatro_sem_teatro_a_teatralidade_como_campo_expandido. 
Acesso em: 17 fev. 2019.

DARDOT, P.  e LAVAL, C. (2016). A nova razão do mundo, ensaio sobre a 
sociedade neoliberal. São Paulo, Boitempo Editorial.

about:blank


Mônica Rebecca Ferrari Nunes, Sílvia Helena Simões Borelli

178

ELLIOT, A. B. R. (2017). Medievalism, politcs and mass media: appropriating 
the Middle Ages in the twenty-first century. Woodbridge, Suffolk, 
Boydell & Brewer.

FERREIRA, J. P. (2014). Matrizes impressas do oral: conto russo no sertão. São 
Paulo, Ateliê.

FERREIRA, J. P. (2016). Cavalaria em cordel: o passo das águas mortas. São 
Paulo, Edusp.

GONDAR, J. e DODEBEI, V. (2005). O que é memória social? Rio de Janeiro, 
Contracapa/PPG em Memória Social da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro. 

HALBWACHS, M. (1990). A memória coletiva. São Paulo, Centauro Editora.

HUYSSEN, A. (2000). Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro, Aeroplano. 

LÓTMAN, I. (1996). La semiosfera I. Madri, Ediciones Cátedra.

MACHADO, I. (2003). Escola de Semiótica. Cotia, SP, Ateliê Editorial.

MBEMBE, A. (2019). Necropolítica. São Paulo, N-1 edições.

NAPPO, S. A. (2017). De tabardo e espada em punho: consumo, memória e 
medievalismo em um grupo juvenil praticante de boffering. Dissertação 
de mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo. São Paulo, ESPM.

NUNES, M. (org.). (2017). Cosplay, steampunk e medievalismo: memória e 
consumo nas teatralidades juvenis. Porto Alegre, Sulina. 

POLLAK, M. (1992). Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, vol. 5, n. 10, pp. 200-212.

RUDNIZ, E. e OLIVEIRA, R. (2020). Deus vult: uma velha expressão na 
boca da extrema direita. Agência Pública. Disponível em: https://apu-
blica.org/2019/04/deus-vult-uma-velha-expressao-na-boca-da-extre-
ma-direita/. Acesso em: jan. 2020.

SCHECHNER, R. (2012). Performance e antropologia de Richard Schechner. 
Rio de Janeiro, Mauad X.

TURNER, V. (1974). O processo ritual. Petrópolis, Vozes.

ZUMTHOR, P. (2005). Escritura e nomadismo. São Paulo, Ateliê Editorial.

ZUMTHOR, P. (2009). Falando de Idade Média. São Paulo, Perspectiva.

about:blank
about:blank
about:blank


179

Percepções do conceito de democracia 
nos movimentos políticos brasileiros: 
análise das metáforas conceituais  
do RenovaBr e MBL

Adriano Miranda Vasconcellos de Jesus
Uninove

Vera Chaia
PUC-SP

Introdução

Após os protestos de junho de 2013, surgiram no Brasil movi-
mentos políticos organizados por atores que estimulavam mobiliza-
ções populares, tanto nas redes sociais quanto nas principais avenidas 
de diversas cidades brasileiras. Essas mobilizações serviram como objeto 
propulsor e de projeção política nas eleições posteriores às manifestações. 

Naquele período, também ocorreram os protestos dos alunos 
secundaristas em defesa das escolas, pleiteando redução e isenção de 
tarifas dos transportes públicos, a não realização da Copa do Mundo, 
entre outros temas que, a princípio, não se institucionalizaram em 
organizações com vieses políticos. Porém, protestos contra o segundo 
mandato do governo de Dilma Rousseff geraram movimentos políti-
cos com a intenção de institucionalização, e com propostas que pode-
riam influenciar a estrutura do poder, além de lançar novos personagens 
políticos, mobilizando indivíduos e até mesmo servindo como “escolas 
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de formação de políticos”. Reconhecidos ou mesmo autocaracterizados 
como uma nova forma de fazer política, hoje, tornam-se objetos de pes-
quisa importantes para compreender os próximos passos da política no 
país. 

O presente capítulo pretende estudar como o conceito de democra-
cia é articulado nas estratégias visuais dos movimentos políticos MBL 
e RenovaBR. Para isso, partimos da identificação das metáforas concei-
tuais apresentadas de forma recorrente em seus vídeos no YouTube e 
portais com informações institucionais.

Estamos apoiados, na presente análise, nos estudos da linguística 
cognitiva de Lakoff (1980, 1978 e 1982), que sustentam ser a metá-
fora uma questão conceitual cognitiva, que nos permite criar modelos 
mentais mais concretos para compreender objetos e conceitos abstratos. 
Algumas pesquisas recentes apresentaram resultados eficientes na utili-
zação da metáfora no cenário político, podemos citar os artigos “O prag-
matismo da metáfora na política taiwanesa” (Wei, 2001); “Metáforas 
na política: um estudo da personificação metafórica do discurso polí-
tico americano” (Vestermark, 2007); “Metáforas no discurso político 
nigeriano” (Habwe, 2010); “Mafumbo: considerando as funções da fala 
metafórica em contextos suaíli” (Clarissa, 2012); “A linguagem política: 
análise do discurso dos discursos de campanha presidencial no Quênia” 
(Michira, 2014); e “As metáforas conceituais na estratégia de comunica-
ção de João Dória” (Miranda e Amaral, 2017).

Para a análise selecionamos o Movimento Brasil Livre (MBL), pelo 
seu posicionamento ideologicamente marcado e pela forte presença nas 
redes sociais, e o RenovaBr, pela sua recusa de se caracterizar como um 
movimento e por se autodeclarar uma “escola de formação política apar-
tidária”. Ambos se ancoram na independência partidária e de valores 
sociais, porém sem ser suprapartidários, ou seja, dependentes de parti-
dos políticos para ocupar cargos públicos. 

Este capítulo é parte de uma pesquisa que visa desenvolver uma 
metodologia que seja capaz de lidar com as complexas estruturas con-
ceituais do campo das Ciências Políticas e, para isso, integra um fer-
ramental analítico-semântico para estudar fenômenos de natureza 
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comunicacional e linguística. Nossa hipótese, na fase inicial da pesquisa, 
apontou que existiam diversas metáforas conceituais associadas ao 
termo “democracia”, criando frames além dos recorrentemente utilizados 
no meio político, principalmente quando mobilizados pelos movimentos 
políticos emergentes. 

Além de identificar quais associações são mais comuns ao termo 
democracia, pretende-se buscar quais as estratégias de poder estão ali-
nhadas a tais metáforas conceituais. Para rastrear o termo democracia 
nos discursos do MBL e do RenovaBr e verificar as hipóteses, propo-
mos, na primeira fase, um método com base na mineração de textos (text 
mining). O processamento de dados textuais da mineração de textos foi 
utilizado para elaborar padrões linguísticos e identificar campos lexicais. 
Assim, identificamos os domínios das metáforas conceituais centrais 
associadas ao termo e verificamos se há uma convergência ou divergência 
do conceito. 

A mineração de dados utilizou como corpus de análise do RenovaBr 
todos os textos inseridos no site www.renovabr.org, incluindo o estatuto 
e demais documentos públicos; todos os áudios transcritos do canal do 
YouTube; e dos vídeos das seguintes listas de reprodução: 

 − O que é RenovaBr (3 vídeos) 
 − Você Sabia? (2 vídeos) 
 − Educação política (6 vídeos)
 − RenovaBr na mídia (3 vídeos) 
 − Aulas de marketing político (5 vídeos)
 − Líderes RenovaBr (11 vídeos)
A soma resultou num total de 29.783 palavras transcritas em 

2.201 linhas de texto. 
O corpus do Movimento Brasil Livre (MBL) utilizou todos os 

textos inseridos no site www.mbl.org.br, incluindo as propostas e mate-
riais promocionais. Foram transcritos todos os áudios das seguintes 
listas de reprodução: 

 − Terceiro congresso nacional (9 vídeos)
 − MBL institucional (12 vídeos)
 − Ocupa MBL (3 vídeos)

http://www.renovabr.org
http://www.mbl.org.br
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 − Vereadores (2 vídeos)

 − Kim explica (2 vídeos)

 − Manifestações (12 vídeos) 

A soma resultou em 55.075 palavras transcritas em 3.419 linhas.

O software utilizado na pesquisa foi o Iramuteq. Trata-se de 
um software de licença gratuita com código aberto, criado por Pierre 
Ratinaud e licenciado por GNU GPL. Ele tem como escopo realizar 
análises estatísticas de corpus textuais. Foi desenvolvido sobre a plata-
forma do software R (www.r-project.org) e na linguagem Python (www.
python.org).

Metáforas conceituais

A escolha metodológica de utilizar as metáforas conceituais se 
apoia no fato de que o corpus que extraímos tem um caráter de promo-
ver a forma de pensar dos grupos, através de vídeos institucionais, aulas, 
eventos e videomanifestos. As metáforas são consideradas formas fun-
damentais de raciocínio, e são utilizadas para promover no indivíduo 
diferentes considerações sobre qualquer assunto ou discussão (Lakoff e 
Johnson, 1980). Esse recurso é conhecido como o poder de enquadra-
mento das metáforas (framing power), por exemplo, em crises financeiras 
é comum utilizarmos a metáfora de desastres naturais como tempestade, 
dilúvio, inundação e tsunami (Nadin e Vieira, 2016). Em síntese, os 
estudos de semântica cognitiva indicam que essas metáforas conceituais 
levam os indivíduos a uma forma de pensar; como exemplificado ante-
riormente, as crises financeiras seriam problemas fora de nosso controle, 
tal como um desastre natural. 

[...] metáforas têm implicações; elas mapeiam o raciocínio do domínio 
fonte para os domínios alvo. Se não tomarmos cuidado, as implicações 
metafóricas podem ser ocultadas e passar despercebidas, mas terão efei-
tos de análise se o modelo for efetivamente usado como base para política. 
O objetivo de usar modelos matemáticos é não ter efeitos ocultos de usar 
modelos. (Lakoff, 2008, p. 212)
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O recurso de text mining na pesquisa visa a auxiliar o modelo mate-
mático citado por Lakoff (2008), identificando o domínio-fonte para 
os domínios-alvo, e vice-versa. A análise do corpus textual categoriza as 
classes por recorrência e similitude dentro de um campo lexical, esses 
campos lexicais serão interpretados como contextos socioculturais onde 
as metáforas situam-se discursivamente. 

A análise das metáforas conceituais somente se torna efetiva 
quando inseridas nos contextos e analisados quais domínios-alvo foram 
acionados e quais foram omitidos. Partimos do modelo proposto por 
Stefanowitsch (2006), que busca uma determinação prévia do domínio-
-alvo e quais domínios-fonte foram utilizados. Ou seja, partiremos de 
um conjunto de 5 expressões de domínio-alvo usadas recorrentemente 
como índice de democracia, o qual explicaremos a seguir, e identifica-
remos quais termos compõem o campo lexical (classe) vinculado a cada 
expressão. No interior do inventário de cada classe, associada a uma das 
expressões de domínio-alvo, levantamos as expressões que podem ser 
classificadas como metáforas de domínio-fonte. Dessas metáforas, há 
ainda a possibilidade de extrair novas pesquisas de metáforas derivadas, 
porém essas não foram consideradas para essa pesquisa.

Como base para identificar o domínio-alvo relacionado ao termo 
democracia, iremos utilizar os parâmetros do índice de democracia (The 
Democracy Index) utilizados desde 2006 e organizado pela empresa 
britânica Economist Intelligence Unit1 (EIU), pertencente ao mesmo 
grupo da publicação The Economist. O índice é estruturado por sessenta 
indicadores agrupados em cinco categorias. Apesar do índice possuir crí-
ticas quanto à transparência dos dados e dos critérios dos especialistas, 
aqui utilizamos apenas como o conjunto de palavras que irão embasar 
os domínios-alvo. As cinco categorias de domínio-alvo extraídas são: 1. 
O processo eleitoral e pluralismo; 2. As liberdades civis; 3. o funciona-
mento do governo; 4. Participação política; e 5. Cultura política. 

A metodologia, no primeiro momento, utilizou o software Iramuteq 
para analisar os dados e gerar resultados estatísticos de campo lexical, 

1 Disponível no site https://www.eiu.com/n/

https://www.eiu.com/n/
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similitude e recorrência. Na sequência, as análises foram além das pala-
vras para identificar conceitos a partir da base. Procuramos, na primeira 
fase, palavras que sugiram metáforas separando substantivos, adjetivos, 
advérbios, pronomes e verbos. No segundo momento, analisamos se o 
termo democracia foi utilizado na função de metáfora no contexto. Na 
sequência, partimos das categorias do índice de democracia e procura-
mos classificar e hierarquizar os principais termos.

Inicialmente, esse processo foi feito pelo software, resultando em 
uma análise lexicográfica clássica, ou seja, as unidades textuais foram 
identificadas quanto a quantidade, frequência média e hápax (palavras 
sem frequência identificada). Posteriormente, essas unidades textuais 
foram analisadas com relação à sua classificação e utilização como voca-
bulário. Por fim, essas unidades foram reduzidas a palavras em sua raiz 
originária. 

Sobre a divisão dos segmentos de textos do corpus foi aplicado o 
método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), portanto, 
após os segmentos serem separados por critérios de grupo de vocabulá-
rios, esse conjunto é dividido em função da frequência das formas redu-
zidas. É aplicado, então, um cruzamento de matrizes dos segmentos dos 
textos e palavras, até se obter uma classificação estável e definitiva. Isso 
nos permite observar classes semânticas de segmentos de textos que 
apresentam algum vocabulário semelhante entre si e diferente de outras 
classes. Essa análise de matrizes é organizada pelo software em um den-
dograma da CHD. É dessa forma que o software irá representar as rela-
ções entre as classes, cada uma com seu percentual. 

A Classificação Hierárquica Descendente permite evidenciar 
uma hierarquia de classes. As classes são campos lexicais formados por 
situações perceptivo-cognitivas com certa estabilidade temporal asso-
ciados a um ambiente complexo. Em pesquisas com abordagem lin-
guística, semiótica ou comunicacional, que é o nosso caso, essas classes 
são identificadas como campos lexicais ou contextos semânticos. Já em 
abordagens sociológicas e em pesquisas sobre representações sociais,  
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essas classes são consideradas manifestações linguísticas que indicam 
teorias ou conhecimentos do senso comum ou ainda campo de imagens 
sobre um dado objeto.

A escolha metodológica pelo text mining se justifica pela grande 
quantidade de dados a serem analisados dentro do corpus de pesquisa. 
Deve-se enfatizar que o text mining foi utilizado nesta pesquisa como 
uma técnica exploratória. Além disso, deve-se observar que o software 
Iramuteq não pressupõe um método nem seus relatórios podem ser con-
siderados como análises finais. A interpretação que efetuamos a partir 
dos dados da análise primária é fruto obviamente de um processo abdu-
tivo (Lahlou, 2001).

Análises

Nesta seção, apresentaremos as análises das estratégias das metá-
foras conceituais acerca do conceito de democracia e suas derivações nos 
materiais de divulgação dos movimentos políticos RenovaBr e MBL. 
Para a presente análise iremos considerar todo o material escrito nos 
sites, conteúdo institucional da página do Facebook e a audiotranscri-
ção dos vídeos do YouTube postados pressupondo que esse seria um 
primeiro contato dos indivíduos com esses movimentos políticos. Não 
levamos em consideração as redes sociais como Twitter, Instagram ou 
fatos noticiados pela imprensa e repercutidos nas plataformas oficiais. O 
recorte buscou a visão institucional de cada movimento e assim extraí-
mos os textos das palestras, cursos, entrevistas dos fundadores, video-
manifestos e promocionais de cada um dos movimentos. 
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Os campos lexicais RenovaBr

A análise das palavras resultou em seis campos lexicais: 
Classe 1: projeções políticas 
Classe 2: participação política
Classe 3: cultura política
Classe 4: conceito de poder 
Classe 5: construção do candidato
Classe 6: intervenção do Estado

A Classe 1 (projeções políticas) representa junto com a Classe 3 
(cultura política) um eixo central na relação lexical entre as outras clas-
ses. Na Classe 1 há uma predominância em primeiro plano de termos 
que exprimem os desejos (gostar2) e em segundo plano termos sobre 
respeito ao diferente, indicando uma inclinação ao conceito do plura-
lismo político3 (respeito). Esses termos são contextualizados pelas nar-
rativas sobre dificuldades e obstáculos políticos, e majoritariamente 

2 Os termos em itálico representam os termos identificados no corpus analisado.

3 Os termos em negrito indicam a qual domínio-alvo do índice de democracia está refe-
rindo a presente classe lexical.
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são acompanhados de uma conclusão do tipo conte comigo (contar). 
Na classe das projeções políticas aparecem os termos negros, família e 
pobreza, porém de forma fraca com menos de três menções cada.

A Classe 3 refere-se à cultura política e, em conjunto com a Classe 
1, posiciona o principal campo lexical do RenovaBr, totalizando 36,9% 
das palavras utilizadas em todo o corpus. Partindo do pressuposto de que 
a proposta do RenovaBr é formar uma cultura política, utilizam termos 
que referem a sociedade,  opiniões e propostas e  nova política. Apoiados 
nos termos elencados nesta classe, identificamos que o conceito de polí-
tica está calcado em dois pilares: vocação e participação. No corpus a von-
tade política é o termo associado a algo que faltou nos últimos anos para o 
funcionamento do governo.

A Classe 4 tem como tema o conceito de poder, que complementa 
a junção das classes 1 e 3. Há, portanto, um equilíbrio entre os elemen-
tos mais centrais do discurso do RenovaBR, sendo o conceito de poder 
complementado pelos conceitos de cultura e as projeções políticas. O 
termo renovar, que é um motivo central dos discursos, está associado 
ao conceito de poder relacionado à renovação dos cargos do executivo 
(presidente, governador, prefeito), dos candidatos e das estruturas partidá-
rias (partidos). O processo eleitoral é visto como o expoente da participa-
ção política e, geralmente, associado a termos como fundo (partidário), 
mulheres e empresários. Ressalta-se que a visão do processo eleitoral é 
alterada semanticamente para questionar as destinações do fundo, a par-
ticipação de mulheres e a força do empresário. Ou seja, dos três termos 
mais associados, somente um (mulheres) refere-se à participação polí-
tica. Nesta classe surgem temas que aparecem com pouca força como 
votar (4 menções) e educação (9 menções).

Fechando o bloco conceitual dos campos lexicais do RenovaBR, a 
Classe 2 abrange a participação política e indica o engajamento como 
elemento central do discurso. No corpus foi localizada a recorrência da 
expressão a gente (mais de 60 menções) em substituição ao pronome nós. 
O termo é uma locução pronominal informal que geralmente é utili-
zada como uma referência imprecisa ao grupo a que se refere. Destaca-se 
nesta classe a alteração do conceito de pessoas comuns, que, no contexto 
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da política, é associado a algo ordinário e sem relevância para um signi-
ficado de lideranças e objeto de crenças. Por fim, a ideia de participação 
política é vista com a metáfora da “chave para o futuro”, uma ferramenta 
que utiliza pessoas comuns que acreditam em causas comuns para 
mudar o país e o universo do trabalho. 

A Classe 6 refere-se à construção do candidato, ou seja, um tema 
pragmático e objeto central da aprendizagem do grupo. A busca é a defi-
nição da narrativa do candidato, visando construir uma identidade nova 
e própria. Por outro lado, temos na mesma classe a figura do eleitor asso-
ciada a termos como percepção, informação, perfil, conquistar e mudança. 
Nesse sentido, os termos definem uma visão estratégica, de marketing 
da campanha. Há muitas menções sobre posicionamento como elemento 
central da construção do candidato utilizando termos como interagir, 
fortalecer, revelar e construir. Alguns termos relevantes para a compreen-
são da democracia aparecem de forma fraca e sem destaque nesta classe, 
como democracia (11 menções), ideologia (2 menções) e fake news (4 
menções).

Por fim, a Classe 6, cujo tema é a intervenção do Estado, aparece 
sem referência conceitual (Classes 1, 2, 3 e 4) e sem uma postura prag-
mática (Classe 5), porém representa 15% de todo o corpus analisado. 
O Estado proposto no discurso deve ser leve e sustentável. As menções 
sobre as liberdades individuais são relacionadas aos termos escolhas, 
diálogo e pluralidade. Esta classe concentra os termos mais importantes 
a respeito da definição de democracia, porém aparecem de forma pouco 
relevante: justiça (2 menções), corrupção (4), indígena (5), professor (5), 
mulher (5), preso (2), preto e negro (4). O termo democracia aparece 
nos textos do site e nos documentos oficiais, como a Ata de Assembleia 
Geral da Associação RenovaBr, e nos vídeos aparece de forma pouco 
relevante, ou seja, como descrição e não como conceito e/ou ideia.

Os campos lexicais Movimento Brasil Livre

A análise dos campos lexicais indica apenas 3 classes centrais de 
seu discurso, sendo que a Classe 1 refere-se ao Conceito de Poder, a 
Classe 2 a Crimes e a Classe 3 versa sobre a Intervenção do Estado.
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A Classe 1 representa 65% de todo o corpus analisado do MBL, 
demonstrando uma estrutura lexical consistente, voltada a apresentar o 
conceito de poder como base da política. O termo democracia surge aqui 
em uma dupla referencialidade, ora como um ideal, ora como um termo 
surrado e desgastado. Foi encontrada na análise a dupla referencialidade 
como um recurso discursivo para apresentar, de um lado, a situação pro-
blema (democracia sem povo, democracia falha, regimes ditatoriais eleitos 
pela democracia e corrupção) e, de outro, a democracia como objeto da 
luta e resistência. 

O termo política é semanticamente associado a debates, conflitos e 
busca pelo poder. Ainda na Classe 1, o termo saber é utilizado seman-
ticamente como o fruto de uma revelação, e o termo povo é articulado 
com os termos participação, reação e desprezo. Ao inserir o termo demo-
cracia em uma classe que estrutura um conceito de poder que considera 
política, saberes e o povo, há uma alteração semântica da palavra, enqua-
drando-a no índice de cultura política. Porém, esta classe aborda o tema 
da cultura política sem mencionar as seguintes palavras: educação, ideo-
logia, indígena, justiça, liberdade, mulher, negro, pobreza, preso, preto(a) 
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e professor. Assim, no corpus analisado do MBL o conceito de poder 
se torna o tema mais relevante para formar uma cultura política. São 
muitas variáveis que podem formar a cultura política de um país como 
os conceitos de justiça, nação, valores democráticos, confiança nas insti-
tuições, ordem social, entre outros. Ao escolher o poder como elemento 
central, há um caráter pragmático e pessimista pelo qual as dificuldades 
serão resolvidas apenas pela detenção do poder político.

A esquerda foi extirpada da capital. O castelo de onde planejavam nunca 
mais sair agora não lhes pertence mais. Mas a luta... ela não acabou. O 
câncer se espalhou por décadas, e está alojado nos mais diferentes espaços. 
Redações de jornais, sindicatos, corporações, a escolas dos seus filhos... é 
lá que o inimigo se encontra [...]. Sim meus amigos, o inimigo lhes dirá 
que é de centro, que se tornou liberal, que defende a democracia [...]. A 
luta agora é na guerrilha. Devemos implodir o que resta de seus caste-
los [...]. Você já sabe o que fazer. Não precisa de nenhum grande guia ou 
líder político para mudar seu destino. Você é um de nós [...]. Nós somos 
o front, nós somos a resistência. (Vídeo intitulado Nós somos o MBL, 
sempre que precisar estaremos lá!, publicado em 24 de novembro de 2017, 
transcrito na íntegra)

O trecho transcrito apresenta algumas metáforas como “castelo”, 
“câncer”, “front” “resistência” e “guerrilha”, para alterar a estrutura semân-
tica do conceito de democracia, com isso conclui que “não precisa de 
nenhum grande guia ou líder político para mudar seu destino”. Ao uti-
lizarem o recurso da dupla referencialidade do termo democracia, 
associam-no a uma série de metáforas, criando um mundo das ideias 
imagéticas para o termo. 

Em outro vídeo, ratifica-se a tese que democracia é um termo vazio 
e que deve ser apropriado semanticamente:

Quer destruir o ser humano, você quer matar o ser humano. E aí vem as 
justificativas retóricas como laicidade, tolerância, o pluralismo, a demo-
cracia, que são palavras vazias. Mas no fundo tudo isso surge da própria 
religião cristã, que é na verdade a busca do equilíbrio entre fé e razão. 



Percepções do conceito de democracia nos movimentos políticos brasileiros:  
análise das metáforas conceituais do RenovaBr e MBL

191

(Vídeo intitulado 3.º Congresso Nacional – Fé e Filosofia Política com Luiz 
Felipe Pondé, Francisco Razzo e Martim Vasques, publicado em 15 de 
novembro de 2017, trecho 41:54 até 42:28)

A estratégia de se apropriar semanticamente de termos comple-
xos como democracia é utilizada em larga escala no discurso político, 
porém o que foi percebido na análise é que o MBL ampliou as alterações 
semânticas para todos os índices democráticos (processo eleitoral, liberda-
des civis, governo, participação política e cultura política). 

A Classe 2, com apenas 13,8% de relevância, atua como um suporte 
da dupla referencialidade do termo democracia, pois apresenta como 
tema central os problemas relacionados ao crime/criminalidade no 
Brasil. São citados os aspectos penais (mensuração das penas), bolsa pre-
sidiário (termo referente aos benefícios), formas de condenações e a impu-
nidade. Os termos referentes a mulher aparecem nesta classe inserindo-a 
como vítima de crimes das mais diversas espécies. Não há menções aos 
crimes de racismo ou homofobia. 

Na Classe 2, apesar do pragmatismo do tema, sobre crime são 
estruturados conceitos importantes como justiça e ideologia. O termo jus-
tiça nas menções descreve uma percepção subjetiva da população (jus-
tiça com as próprias mãos), e não um conceito amplo e abstrato. Figura 
no termo justiça um indicador de não funcionamento do governo. E 
o termo ideologia como algo contagioso que se espalha nas corporações 
policiais e instituições ligadas ao controle da criminalidade. Destaca-se, 
nesta classe, a recorrência do termo armas como um instrumento que 
gera desigualdades de condições no combate ao crime. As liberdades 
civis estariam ameaçadas diante da situação apresentada.

A Classe 2 dá o supedâneo do conceito de poder da Classe 1 por 
meio de termos que geram narrativas distópicas, considerando os seguin-
tes aspectos: posicionamentos eficazes para dilemas morais; crítica social 
embasada na cultura política; exploração da epifania, prioritariamente 
pessimista, porém com ressalvas otimistas e violência banalizada. 

Em outra esfera, a Classe 3 aborda a intervenção do Estado e emba-
sa-a como um segundo eixo de apoio ao conceito poder (Classe 1). 
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Assim, de um lado, temos o crime (Classe 2), como elemento que indica 
que o governo não funciona bem e limita as liberdades civis, e, de outro 
lado, as formas de intervenção estatais insuficientes. A Classe 3 tem um 
pouco mais de relevância do que a Classe 2, pois atua em 21,2% do total 
do discurso e tem certa autonomia em sua estrutura argumentativa. Ou 
seja, diferente da Classe 2 (crime), que necessita apoiar-se no conceito de 
poder para estruturar seu campo conceitual. Na Classe 3 identificamos 
dois subgrupos: a) Educação e b) Sindicato. 

Os termos referentes à educação predominam no discurso, 
mas surgem de forma incipiente como uma força dentro da classe de 
termos como sindicato, trabalhador, fábrica, terceirização e previdenciá-
rio. Esse posicionamento iniciou-se antes da aprovação da Reforma 
da Previdência, que entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019. O 
termo mais contundente apresentado nesta classe é cota, referindo-se 
ao programa de cotas raciais nas universidades implantado pela Lei n.º 
10.558/2002. O termo é associado a uma ineficiência do Estado em 
manter uma qualidade no ensino público e amplia o debate quanto ao 
ensino superior, exigências de aprovação e indicadores internacionais. 

Trata-se de uma Classe que reforça os aspectos de funcionamento 
do governo, porém sem indicar características do processo eleitoral e 
pluralismo, e não aborda em seus discursos formas claras e eficazes de 
participação política.

As metáforas conceituais da democracia

Ao considerarmos metáforas, estamos pressupondo que iremos 
nos basear nos estudos funcionais das mudanças semânticas no léxico. 
Os termos relacionados aos indicadores da democracia serviram como 
base para identificar o domínio-alvo e perceber as situações em que as 
palavras são estruturadas para ir além de sua esfera semântica assu-
mindo novos valores. Partimos do pressuposto que entre as palavras e 
os pensamentos não há uma separação absoluta evidenciando caminhos, 
intenções e novas estruturas semânticas no discurso político. 

Com a definição inicial do domínio-alvo da metáfora conceitual foi 
possível identificar, em segundo plano, a não aparição de alguns termos 
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relevantes no contexto do campo lexical. Ou seja, palavras que são uti-
lizadas de forma recorrente como domínio-alvo quando não são utili-
zadas reforçam o posicionamento das metáforas conceituais. Por fim, a 
análise verificou como cada campo lexical se relaciona entre si no total 
do corpus de análise, identificando assuntos que se sustentam transver-
salmente, níveis conceituais, pragmáticos e linhas de pensamentos hie-
rarquizado. Com isso, podemos definir o seguinte quadro das metáforas 
conceituais:

RenovaBr

Movimento Brasil Livre
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O item Cultura Política é onde ambos movimentos políticos con-
centram esforços para desenvolver argumentos e para definir o sistema 
político, articulando sentimentos subjetivos dos indivíduos. É nessa 
esfera da cultura política que atuam com mais intensidade as metáfo-
ras como alterações semânticas do conceito Democracia. Segundo 
Almond e Verba (1963), a subjetividade dos indivíduos pode ser orien-
tada pelo conjunto dos conhecimentos e crenças sobre o funcionamento 
do sistema político e pelo papel dos indivíduos e dos grupos no sistema. 
No caso dos movimentos políticos analisados, identificamos esses dois 
pontos nas metáforas conceituais utilizadas: a) Conhecimento e crenças 
do funcionamento político – renovação (RenovaBr) e resistência (MBL), 
b) Papel dos indivíduos – vocação (RenovaBr) e guerrilha (MBL). 

O segundo conceito sobre a cultura política e a utilização de metá-
foras refere-se às dimensões de orientações políticas. Almond e Verba 
(1963, p. 15) sugerem três orientações: paroquial, de sujeição e partici-
pante. Nos movimentos identificamos na metáfora do MBL a orientação 
de sujeição, em que se destaca a presença de uma autoridade especia-
lizada com a qual os indivíduos se relacionam passivamente, sem ter 
referências de como o eleitor poderá participar do processo político. A 
orientação do RenovaBr, por sua vez, propõe uma metáfora de um elei-
tor participante como parte do processo político e dedicam-se, além dos 
35,5% sobre cultura política, mais 32,5% especificamente sobre a parti-
cipação política. Porém, todo o esforço de argumentos dos dois movi-
mentos limita-se a compreender a cultura política como centrada em um 
só tipo. 

Na pesquisa de Almond e Verba (1963), indicava-se que na época 
já havia em países como Estados Unidos, Alemanha, Itália e México 
mais de uma cultura política, denominada por eles como cultura cívica. 
No Brasil, as teorias culturalistas na ciência política têm muita força, 
devido à sua tradição sociológica, e apontam, desde os primeiros estudos 
nos anos 1960, a pluralidade cultural política nacional. 

Ao analisarmos o termo democracia, a cultura política tornou-se 
palco para conceitos contingentes, que nas disputas políticas buscam 
se estabilizar, pelo menos de forma precária. No campo semântico da 



Percepções do conceito de democracia nos movimentos políticos brasileiros:  
análise das metáforas conceituais do RenovaBr e MBL

195

cultura política percebemos uma disputa por uma construção de senti-
dos hegemônica e os demais campos (classes em nossos estudos) atuam 
como sustentações e articulações de um discurso central. O objetivo de 
ambos os movimentos é a ordenação dos sentidos sobre política, onde 
o termo poder seria o signo prioritário que funcionaria como vetor 
para os demais, inclusive para as alterações semânticas das metáforas 
conceituais. 

Nesse contexto, a concepção de significantes vazios de Ernesto 
Laclau (Laclau e Muoffe, 1985; Laclau, 2011) nos auxilia a compreen-
der como os sentidos das metáforas conceituais são disputados e suas 
consequências no processo político. No caso do termo democracia, per-
cebemos que, mesmo elencando cinco domínios-alvos para localizar 
os significados, encontramos múltiplos significados e metáforas dife-
rentes, a ponto de não localizarmos apenas um vetor. Com isso perde-
mos o sentido inicial dos termos pelas profusões incorporadas ao termo 
democracia, criando uma condição propícia para uma visão hegemônica 
da cultura política. Considerar a democracia como um significante vazio 
não é uma constatação recente, porém, em nosso caso, ela nos ajuda a 
identificar grupos (movimentos políticos) que buscam uma hegemonia, 
mesmo que temporária, para o conceito de democracia. 

Independente da ideologia que se agrega aos discursos dos movi-
mentos políticos, ao associar a democracia uma metáfora conceitual, bus-
ca-se “fazer sentido” ao maior número de pessoas possibilitando formas 
de engajamento. Analisando as diferentes metáforas conceituais apro-
priadas para cada item dos índices, é possível considerar que os movi-
mentos políticos compreendem que a busca da hegemonia do conceito 
de democracia é “instável e penetrável por uma ambiguidade constitutiva” 
(Laclau, 1985). Sendo assim, é criada uma cadeia de equivalências em 
metáforas conceituais considerando a diversidade de público que preten-
dem atingir e omitindo termos e conceitos relevantes.
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à exclusão social
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Introdução

A invisibilidade social vem ganhando relevância no cenário de 
articulação científica entre as Ciências Sociais (Direito, Filosofia, 
Sociologia, Antropologia e Ciência Política), por se tratar de um fenô-
meno estudado indiretamente no contexto da desigualdade e exclusão 
ou direitos de minorias, e ainda ser um tema pouco abordado, apesar de 
representar um antigo cancro que precisa ser removido da sociedade a 
qualquer custo. Em razão da sua complexidade, o tema comporta, neces-
sariamente, um tratamento transdisciplinar, uma vez que as categorias 
de construções da realidade são diversas, e, embora diferentes, encon-
tram-se profundamente interligadas ou interdependentes.

Quando nos referimos à invisibilidade social, logo descobrimos 
que a expressão em si ainda não ostenta um conceito consolidado, con-
forme demonstraremos mais adiante, contudo é essencial que os estu-
dos já realizados sobre a temática sejam amplamente destrinchados, para 
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que se possa, a partir de um conceito cristalizado, implementar políticas 
governamentais e comportamentos que visem combater e extinguir tal 
fenômeno. 

Para além da compreensão do termo, é possível perceber que se 
encontrar na condição de “invisível” conduz os indivíduos, involunta-
riamente, rumo ao processo de marginalização e degradação social, que 
pode significar a pavimentação para o caminho da violência e da cri-
minalidade. E destaque-se que grande parcela da população, mesmo 
estando nessa condição, não tem consciência disso.

Desse modo, pode-se dizer que ser invisível é sofrer com a indi-
ferença social ou ser indesejado, rejeitado e ver negados seus direitos e 
garantias fundamentais contemplados na ordem jurídica internacional 
e nas Constituições dos Estados democráticos modernos, contradito-
riamente reconhecidos pela sociedade, mas que necessitam ser efetiva-
dos pelo Estado, trata-se da garantia do mínimo existencial. Em linhas 
gerais, significa ter importância para a espécie humana, ser valorizado de 
alguma forma, desempenhando com distinção algum papel social.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 grafou os direitos fun-
damentais de todos os indivíduos, sejam natos, naturalizados ou que 
estejam em seu território brasileiro em caráter definitivo ou transitório, 
subdivididos em três núcleos principais: direitos individuais e coletivos; 
direitos sociais e da nacionalidade; e direitos políticos.

Entre os direitos fundamentais da Constituição brasileira atual 
está o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à educação, 
à saúde, à moradia, ao trabalho, ao lazer, à assistência aos desampara-
dos, ao transporte, ao voto, sem desconsiderar a inclusão de outros; mas 
quem são aqueles que não conseguem acessar tais direitos?

A resposta pode ser assustadora em termos quantitativos, pois 
inclui todas as pessoas que não têm a garantia dos direitos básicos e que 
devem ser proporcionados pelo Estado com a colaboração da sociedade. 
Para o senso comum, o significado de minorias é equivocado, visto que 
a maior parte da população está distribuída em grupos que suportam 
a negação dos seus direitos. A classe trabalhadora de um estrato social 
menos elevado é precarizada, os novos escravos são aqueles cidadãos 



Invisibilidade social: a educação como instrumento de combate à exclusão social

201

abandonados e discriminados em razão de sua cor, origem ou mesmo 
opção sexual, que acabam se sujeitando aos subempregos para garantir 
sua sobrevivência. 

Esse fenômeno, neste trabalho, concebido como invisibilidade 
social, é a raiz extrema da exclusão, que mostra sua face mais cruel e 
nefasta em uma análise mais ampla da desigualdade. A investigação aqui 
empreendida não analisa em profundidade aspectos políticos ou ideoló-
gicos que permeiam o discurso de que a desigualdade é inaceitável e que, 
portanto, deve ser incessantemente rechaçada pelo Estado. Também não 
integra o núcleo da pesquisa o estudo e análise da crise educacional no 
Brasil, compreendendo a educação básica ou fundamental, nem tam-
pouco o ensino médio e profissionalizante, bem como a massificação da 
entrada nos cursos superiores. 

O objeto do estudo não se confunde com o fenômeno do neoli-
beralismo que turbinou as privatizações no curso da década de 1990, 
afastando o Estado da execução de serviços públicos essenciais. Para o 
desenvolvimento apropriado da pesquisa, foram adotadas quatro hipó-
teses ou questionamentos principais, a fim de demarcar ainda mais o 
campo de estudo, orientar a investigação e possibilitar, finalmente, uma 
compreensão sistemática do assunto em comento: 
1. A exclusão e a desigualdade social são tão combatidas no discurso 

político, por que persistem na realidade da maioria dos Estados 
modernos?

2. Quais as origens das desigualdades e da exclusão social?
3. Há ações políticas não reveladas e orquestradas pelo Estado à 

margem do Direito, a fim de eliminar as populações de indesejáveis 
ou invisíveis? 

4. A necropolítica é um mecanismo que explicaria o extermínio das 
populações indesejadas? 
Ações afirmativas e questões dessa envergadura no Brasil são tema 

tormentoso e desafiante, e isso lhes infunde especial interesse, por isso a 
ideia defendida neste trabalho aponta para a identificação de elementos 
que impõem às classes mais baixas da população condições de pobreza 
e miserabilidade, além de identificar institutos e princípios que podem 
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contribuir para melhorar a qualidade de vida do cidadão apartado de 
sua dignidade, elemento essencial na vida humana. Assim, pretendemos 
destacar que é na educação que estão os mecanismos e instrumentos 
que podem melhorar a vida das pessoas, mas que dependem de vontade, 
coragem, pré-disposição e empenho, tanto dessas pessoas, da sociedade 
quanto do Poder Público, em ações e políticas sincronizadas. 

Não gostaríamos de realizar uma pesquisa meramente acadêmica 
para servir apenas como fonte de consulta ou simples base teórica, ou 
mesmo uma mera demonstração de apropriação de conhecimento teó-
rico para futuros estudos sobre outros temas. O que se busca nesta abor-
dagem são reflexões para a propositura de medidas de alcance prático e 
que possam ser factíveis, viáveis, ideias com robustez teórica, mas com 
viabilidade real. Essa é a missão mais nobre do pesquisador.

 Invisibilidade social: compreendendo a acepção do termo

Diante de qualquer construção teórica é necessário destacar que 
para compreender determinada ideia é crucial apropriar-se do con-
ceito ou de sua definição, compreendendo, assim, o sentido. As palavras 
existem para exprimir a natureza das coisas e seu significado, ou seja, 
a humanidade necessita formular determinada definição, por meio de 
palavras ou expressões empregadas com o objetivo de garantir a comu-
nicação segura do significado do pensamento. Nessa linha de raciocínio, 
estabelecer um conceito ou definição passa a ser de grande relevância 
para a total compreensão e desenvolvimento do pensamento. 

Antes, porém, temos que esclarecer a diferença entre os termos. 
Desde os primórdios da humanidade, o homem busca sempre a segu-
rança, a estabilidade, um referencial ou um marco por onde ele possa 
nortear suas ações, a isso chamamos de certeza. Existem três graus de 
certeza: a definição, o conceito e as teorias. O maior grau de certeza está 
na definição, isto é, aquilo que já atingiu o nível absoluto de concordân-
cia. Por outro viés, o conceito existe quando há consenso sobre o que 
seja algo, isto é, quando uma maioria considerável concorda com aquela 
determinada ideia.



Invisibilidade social: a educação como instrumento de combate à exclusão social

203

Já a teoria é fruto de estudos e pesquisas que partem de hipóte-
ses, que podem ser confirmadas ou refutadas. A teoria possui certo grau 
de respeitabilidade por ser fruto de eliminação ou confirmação de hipó-
teses e quando é irrefutavelmente comprovada é transformada em um 
conceito. E assim o conceito, quando universalmente aceito, torna-se 
uma definição. Vale salientar que mesmo antes da teoria existe a célula 
embrionária de ideia, que é a opinião (também importante, pois é o 
ponto de partida sobre determinado tema levado a sério por alguém). 

A palavra conceito tem origem no latim conceptus. Em geral, todo 
processo que possibilite a descrição, a classificação e a previsão dos 
objetos cognoscíveis. Dessa forma, esse vocábulo tem significado gene-
ralíssimo e pode incluir qualquer espécie de sinal ou procedimento 
semântico, seja qual for o objeto a que se refere, abstrato ou con-
creto, próximo ou distante, universal ou individual (Abbagnano, 2007, 
pp.  194-195). Assim, chegar ao conceito de invisibilidade social não é 
uma tarefa fácil, mas, diante de sua presença marcante na sociedade, esse 
fenômeno não pode ser simplesmente ignorado. 

Definir e conceituar são dois verbos distintos que nem sempre 
se conjugam juntos, pois correspondem a ações diferenciadas, embora 
apresentem uma estreita relação de complementaridade mútua. Sendo 
assim, muitos estudantes, professores e pesquisadores em geral acabam 
utilizando, erroneamente, os termos “definição” e “conceito” como sendo 
sinônimos.

Os conceitos são mais complexos, múltiplos e denotam certa plas-
ticidade, na medida em que se alargam. Há casos em que o pesquisador 
sabe usar o conceito, mas não consegue definir algo. O conceito pode ter 
diversas aplicações, por ser a concepção ou caracterização de algo, coisa 
concebida ou formada na mente. 

Devido ao seu caráter de precisão, às vezes se torna difícil nos acos-
tumarmos a utilizar a definição ao falar das coisas em geral, uma vez que 
exige de nós um grande esforço mental e certa dose de paciência. Para 
que haja uma definição, faz-se extremamente necessário que o termo 
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atenda a dois princípios básicos: ser universal na sua extensão e parti-
cular na sua compreensão; ou seja, deve se estender a todos os objetos e 
dizer somente desse objeto em si.

A partir disso, podemos concluir que ainda há uma longa distân-
cia a ser percorrida e muitas reflexões a serem feitas até que se alcance 
uma definição precisa do que seja invisibilidade social. No entanto,  
os elementos argumentativos disponíveis já nos autorizam, ao menos, a 
elaboração de uma teoria ou até mesmo um conceito prévio, que pode e 
deve ser aperfeiçoado à medida que nos debruçamos sobre o tema. 

Pode parecer que a expressão invisibilidade social é uma figura 
de linguagem, afinal, em sentido denotativo (original), um ser social 
(pessoa) é sempre visível aos olhos humanos. No entanto, a partir de 
ideias consolidadas na Sociologia ou mesmo no Direito, podemos afir-
mar que a invisibilidade social se caracteriza pela indiferença ou rejeição 
manifestada por pessoas ou grupo de pessoas em relação a determinado 
indivíduo, restringindo-o à condição de “um nada” ou algo que significa 
“coisa nenhuma”. 

O princípio da dignidade humana – corolário do valor humano

O princípio da dignidade humana possui significado muito amplo, 
principalmente se considerarmos que tanto a religião quanto a filosofia 
e a ciência o definem sob diferentes perspectivas. No campo da religião, 
a grandiosidade do ser humano foi destacada na criação do mundo por 
um Deus único e transcendente (monoteísmo). No Gênesis, primeiro 
livro bíblico, a criatura humana ocupa posição eminente na ordem da 
criação, Deus lhe dá poder sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais 
da terra (Gênesis I, 26) (Comparato, 2003, p. 2).

Posteriormente, com a introdução do pensamento racional acerca 
da natureza do ser humano, os gregos o reposicionam no mundo, a 
partir da razão humana. Por outro lado, a justificativa científica da digni-
dade humana surgiu com a descoberta do processo de evolução dos seres 
vivos, descrito por Charles Darwin. 

Para compreender com nitidez os aspectos que envolvem a desi-
gualdade e a exclusão social, assim como a invisibilidade, é fundamental 
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examinar detidamente o princípio da dignidade, pois é nele que está 
contido o ponto de partida para o preciso entendimento dos termos. No 
entanto, a clareza do princípio da dignidade humana depende de uma 
digressão à ética kantiana, ou seja, uma disposição em revisitar as bases 
da formulação do imperativo categórico (Cunha, 2017). 

Segundo Fábio Konder Comparato, mesmo a escravidão sendo um 
direito legítimo a seu tempo e tendo sido erradicada definitivamente no 
mundo inteiro somente no século XX, ainda persistem muitas outras 
práticas que degeneram a condição de humano, em suas palavras: 

[…] a concepção kantiana da dignidade da pessoa como fim em si leva à 
condenação de muitas outras práticas de aviltamento da pessoa à condi-
ção de coisa, além da clássica escravidão, tais como o engano de outrem 
mediante falsas promessas, ou os atentados cometidos contra bens 
alheios. (Comparato, 2003, p. 22) 

A ética de Kant fundamentou-se única e exclusivamente na razão, 
segundo a qual as normas são estabelecidas de dentro para fora a partir 
da razão humana e sua capacidade de criar regras para sua própria con-
duta. Immanuel Kant procurou criar um modelo ético que fosse inde-
pendente de qualquer tipo de justificação moral religiosa e se baseasse 
apenas na capacidade de julgar inerente ao ser humano. Para isso elabo-
rou um imperativo, uma ordem, de forma que o indivíduo pudesse utili-
zá-lo como uma bússola moral: o imperativo categórico.

Esse imperativo é uma lei moral interior ao indivíduo, baseada 
apenas na razão humana e não possui nenhuma ligação com causas 
sobrenaturais, supersticiosas ou relacionadas a uma autoridade do 
Estado ou religiosa. A teoria do imperativo kantiano comporta dois 
tipos: o categórico e o hipotético. Ambos possuem suas formulações, des-
dobramentos e implicações relacionadas à moralidade.

O imperativo categórico  é uma das mais importantes contribui-
ções filosóficas desenvolvidas por Immanuel  Kant, representando um 
divisor de águas em sua época. Em suas reflexões,  Kant afirmava que 
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é necessário tomar decisões como um ato moral, isto é, sem violentar 
ou prejudicar outras pessoas. O imperativo categórico é enunciado que 
contém três diferentes formulações e suas variantes (Almeida, 2004).

Na primeira formulação, a ação individual deve ter como princípio 
a ideia de poder se tornar uma lei da natureza – pois estas são univer-
sais e necessárias –, cujo cumprimento é imposto a todos os seres, não 
há outra opção, por exemplo: a lei da gravidade, os ciclos de vida e outras 
leis que submetem todos os seres viventes e são inquestionáveis. A razão 
humana é capaz de julgar, independentemente de determinações exter-
nas (religião ou leis civis), se uma ação é correta, deve, assim, ser consi-
derada para todos.

A segunda formulação é destinada a reforçar a ideia de que a 
humanidade deve ser sempre o objetivo da ética e todas as ações preci-
sam estar subordinadas ao respeito à humanidade. Essa humanidade é 
representada tanto na pessoa do sujeito que pratica a ação quanto nas 
pessoas que sofrem a ação direta ou indiretamente. Dito de outra forma, 
respeitar a si e respeitar o outro é uma forma de respeito à humanidade. 

É exatamente nessa formulação que está a gênese do princípio 
moderno da dignidade humana. Assim, um ser humano jamais pode 
ser entendido como um instrumento para se alcançar qualquer tipo de 
objetivo. A humanidade é o fim das ações e nunca um meio. Nessa pers-
pectiva, Kant contraria a ideia de que “os fins justificam os meios” ou 
qualquer visão utilitária da ética ou do ser humano.

Fábio Konder Comparato, em sua obra, questiona em que consiste, 
afinal, a dignidade humana, partindo do seguinte raciocínio: 

[...] a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras dife-
renças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual 
respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a ver-
dade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão 
dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, 
classe social, grupo religioso ou nação – pode afirmar-se superior aos 

demais. (Comparato, 2003, p. 1)
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Por derradeiro, a terceira e última formulação dá conta da racio-
nalidade humana, da capacidade de julgar e de agir determinado por 
um fim, separando os seres humanos dos outros seres. A natureza age 
determinada pelas causas, isso causa aquilo, enquanto os seres racionais 
determinam sua vontade de acordo com os fins.

O indivíduo deve tomar como princípio a ideia de que sua ação 
possa servir como lei para todas as pessoas. Ou seja, com base na razão, 
a boa ação é a que está em conformidade com o dever (Kant, 2020).

A premissa kantiana sobre o valor relativo das coisas em contrapo-
sição ao valor absoluto do ser humano já inaugurava uma nova etapa his-
tórica na elaboração do conceito de pessoa: a descoberta de um universo 
de valores, com a consequente transformação dos fundamentos da ética. 

O desenvolvimento dos direitos humanos, a sua proteção e os ins-
trumentos de garantia que os Estados democráticos estabelecem em 
normas e princípios constitucionais proporcionam à sociedade tanto 
a sensação de segurança quanto a proteção da dignidade. O Direito 
contemporâneo visa garantir os direitos humanos, conferindo prote-
ção integral aos indivíduos indistintamente. Nos países sul-america-
nos, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, entre outros, em que a 
democracia é relativamente recente, após um período ditatorial, faz-se 
ainda crucial a reflexão acerca do risco que a humanidade corre diante 
de atrocidades cometidas e violações constantes aos direitos humanos. 
Isso porque os direitos fundamentais, mesmo sendo garantidos pelas 
Constituições dos Estados democráticos modernos, na prática, muitas 
vezes são desrespeitados. 

As declarações de direitos inerentes à natureza humana, pela cor-
rente jusnaturalista, simplesmente “constatados” pelo Estado, desde 1215 
na Inglaterra, e posteriormente nas Declarações de Direitos do Homem, 
desdobramentos das revoluções americana (1776), francesa (1789), bem 
como a Declaração de Direito Humanos de 1948, não conferem sufi-
cientemente segurança e muito menos podem garantir a aplicabilidade 
dessas conquistas. 

A eficácia dessas declarações e das atuais Constituições que trazem 
rol de direitos e garantias fundamentais é, muitas vezes, precária, e ainda 
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há diversos Estados soberanos que nem reconhecem a regra da submis-
são do governo às próprias leis, e não conseguem assegurar direitos fun-
damentais aos seus súditos, menos ainda a garantia de tratamento digno. 

Diante de tantas violações é demasiadamente necessário o aprimo-
ramento da discussão jurídica acerca da validade universal do princípio 
da dignidade da pessoa humana. 

É perceptível a incipiência da proteção à dignidade e a possibili-
dade do domínio do mal, com o retorno da barbárie, como já (ou ainda) 
se assiste em alguns países na atualidade, e o risco de retrocesso imi-
nente, com a perda dos valores democráticos arduamente conquistados. 
Trata-se da necessidade de fazer valer o princípio da dignidade para 
além das fronteiras do Estado e considerando a já consagrada relativiza-
ção do princípio da soberania.

A defesa da dignidade humana é a condição primeira de adequação 
do Direito à realidade e aos fundamentos primários que justificam exis-
tirem Estados e nações.

Os conceitos de pessoa e personalidade  
e os direitos da personalidade

Pessoa e personalidade  possuem conceitos  distintos, porém total-
mente  interligados, pois a  personalidade  manifesta a faculdade 
da pessoa de ser sujeito de direito. A personalidade não constitui pro-
priamente um direito, mas um atributo conferido ao ser humano, de que 
provém todo o rol de direitos e obrigações. A oposição ética entre pes-
soas e coisas, sustentada por Immanuel Kant, alargou a dicotomia her-
dada do Direito romano entre personae e res.

Pessoa é o indivíduo considerado por si mesmo, o ser humano, a 
criatura, enquanto personalidade pode ser traduzida como o conjunto de 
características psicológicas que determina os padrões de pensar, sentir e 
agir. Em outras palavras, a individualidade pessoal e social do ser. A for-
mação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada 
criatura.

O vocábulo pessoa percorreu diversos territórios semânticos, 
advindo desde a linguagem teatral, onde provavelmente reside sua 
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origem, passando pela linguagem das profissões, pela gramática, retórica 
e, por fim, pela linguagem jurídica e teológica para vir se fixar finalmente 
na linguagem filosófica.

O conceito etimológico mais difundido da palavra pessoa é originá-
rio em Boécio, filósofo cristão de formação grega, que aponta a origem 
em persona, cujo sentido genérico é de máscara de teatro e representada 
pelo som de sua voz, uma personagem.

A contribuição de Boécio para a Antropologia Filosófica1 foi a de 
situar a pessoa humana no horizonte da racionalidade considerando o 
seu dado de singularidade. A noção de substância individual e racional 
nos permite pensar o homem dentro de um novo prisma e horizonte. 
Para os gregos era praticamente impossível postular a noção de indiví-
duo como característica mais importante na vida humana, não porque o 
indivíduo não tivesse valor, mas porque o acento conceitual era no uni-
versal (espécie, pólis, etc.). Se remontarmos ao pensamento socrático, 
platônico e aristotélico, o sentido do éthos era condição de possibilidade 
para a vida na pólis.

Dito de outra forma, não que não fosse significativa essa visão da 
morada interior do homem (éthos) como palco para invenção e reinven-
ção da vida em sociedade. O fato é que não há muitos indícios aí de que 
o sentido da ética grega pudesse ser pensado fora do horizonte da neces-
sidade de uma vida harmônica na pólis. O que se pretende dizer com 
isso é que o indivíduo grego não existe enquanto realidade em si, mas 
como condição para a vida em coletividade. 

Platão e Aristóteles aplicaram os conceitos de substância, natureza 
e essência ao homem sem se referirem concretamente à pessoa. Apesar 
disso, foram tais filósofos que inauguraram o período antropológico 
da filosofia, desenvolvido pelos gregos a partir da cosmologia, segundo 
a qual o ser humano é compreendido como a realidade natural mais 
elevada.

1 Boécio elabora no capítulo III, do texto Contra Eutychen et Nestorium a definição de 
Persona que se tornará clássica no pensamento medieval e moderno. 
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Já na acepção sociológica da pessoa que se desenvolve a priori na 
reflexão sobre o homem na sua dimensão exterior, uma acepção de 
natureza ontológica para o termo pessoa começa a ser construída na 
Antiguidade. Aceita-se que persona esteja relacionada ao verbo latino 
personare, que significa soar, passar por meio da voz do ator, através da 
persona, da máscara.

O corpo não é inerente à pessoa, que se define essencialmente pela 
relação: as pessoas da Trindade enquanto tais não possuem corpo e todavia 
são chamadas de pessoas (Marzano, 2012, p. 786). No entanto, no caso 
do homem (animal racional), a pessoa não pode ser concebida sem um 
corpo (material e vivo).

A Segunda Guerra Mundial marcou a necessidade da reconstrução 
do conceito de pessoa, ou, nas palavras de Pietro Perlingieri, na tenta-
tiva de reconstruir o conceito de “valor” da pessoa, denominado de per-
sonalismo (Perlingieri, 2002, pp. 35-36). A influência do personalismo 
nos sistemas jurídicos considerados democráticos ensejou a atribuição 
de dignidade ao homem como indivíduo, isoladamente. Isso porque foi 
no pós-guerra que surgiu a noção de totalitarismo.

 Deflagrado mais intensamente na Segunda Guerra, o totalitarismo 
foi um movimento alicerçado na ideologia e na violência, ocasionando 
a perda da liberdade e da identidade dos indivíduos. Vale destacar que 
o totalitarismo não é sinônimo de tirania ou despotismo, tratava-se de 
um processo de degradação da condição humana, na qual diversas pes-
soas eram destituídas de seu patrimônio e do contexto familiar, tortura-
das e finalmente dizimadas. O regime totalitário, muito embora tenha 
sido muito marcante na Alemanha, não ficou restrito apenas aos seus 
domínios, outros países também aderiram a essa modalidade de regime 
repressivo, entre eles a Espanha, Itália, Áustria, etc. 

Nota-se que o totalitarismo não estendeu seus efeitos apenas aos 
judeus, sendo vítimas, também, desse regime, os homossexuais, pessoas 
com deficiências físicas, ciganos, idosos. Aliás, isso se justifica pelo fato 
de que, para o nazismo, não interessava quem eles deveriam assassinar, e 
sim qual indivíduo deveria ser morto.
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O termo totalitarismo surgiu na Europa como denominação dos 
sistemas políticos autoritários extremistas. Não se confunde com siste-
mas autoritários anteriores, já que nesse caso o termo surge como defini-
ção de um sistema que controla não só o Estado, mas toda a nação.

 Hannah Arendt percebeu elementos de grande reflexão nesse tipo 
de governo, o que a levou a abordar a questão política no início do século 
XX. Em sua obra publicada logo depois da Segunda Guerra Mundial, a 
autora elabora um esquema completo da organização totalitária, desde 
a sua implantação à propaganda, inclusive o modus operandi do sistema, 
no que toca à manipulação das massas para apropriação do Estado, com 
vista à dominação total.

O que o totalitarismo tem de ponto comum com a invisibilidade e 
a exclusão social é exatamente o seu alvo de ataque, qual seja, o indivíduo 
indesejado, aquele socialmente rejeitável, o excluído, aquele ser que na 
visão de alguns não deveria existir. Por isso, o nazismo primeiro retirava 
o patrimônio do indivíduo, seu nome, suas características particulares a 
fim transformá-lo em coisa, que dessa forma estaria desprovido de pro-
teção jurídica, já que o Direito protege a vida da pessoa humana, a coisa 
não tem vida, por isso não é destinatária da proteção jurídica e, sendo 
assim, poderia ser aniquilada. 

Luiz Edson Fachin explica que a dignidade humana atribuída 
às pessoas e prevista nos diplomas legais era apenas de ordem 
formal. Porém, teria sido suficiente para criar a disciplina das noções 
de personalidade, ato jurídico e capacidade (Fachin, 2007, p.  54).  
A categoria dos direitos da personalidade é considerada uma formulação 
recente, porém sua tutela jurídica já existia na Antiguidade, punindo 
ofensas físicas e morais à pessoa, através da actio injuriarum, em Roma, ou 
da dike kakegorias, na Grécia (Diniz, 2007, p. 116).

O Código Civil Brasileiro de 2002 (Brasil, 2002) foi promulgado 
com capítulo específico para os direitos da personalidade. Como o refe-
rido documento não quis ousar, restringiu-se a tratar sobre a disposição 
do corpo, nome e pseudônimo, direito de imagem e de privacidade. Não 
se pode considerar que os dispositivos seriam taxativos, pelo contrário, o 
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legislador apenas fez constar algumas hipóteses de direitos da personali-
dade, pois sabia não ser possível fazer a previsão de todos os direitos da 
personalidade que existem e que ainda surgirão. 

Nesse sentido, o atual Código Civil aceita as modificações propor-
cionadas pela Constituição Federal, colocando a pessoa como centro do 
sistema jurídico civil e o patrimônio em segundo plano.

As raízes da invisibilidade 

O artigo 5.º da Constituição Federal brasileira vigente traz um rol 
de direitos e garantias individuais que são indispensáveis e por isso são 
chamados de “garantias fundamentais”, além de positivar princípios e 
valores humanitários. O Brasil é uma nação forjada na escravidão, nos 
privilégios e na corrupção desde o seu descobrimento. O sociólogo Jessé 
de Souza, em resposta crítica à clássica obra Raízes do Brasil, de Sérgio 
Buarque de Holanda,2 publicado em 1936, afirma que a influência conti-
nuada dessa leitura nos faz tolos, porque retrata a figura do cidadão bra-
sileiro de forma distorcida (Souza, 2017).

O exercício reflexivo é indissociável da ação, impondo o aprofun-
damento que o tema exige, assim como os aspectos mais relevantes do 
fenômeno da exclusão social (raiz da invisibilidade) suportada por uma 
parcela substancial da população brasileira. Inúmeras são as causas, e 
não menos numeroso é o contingente populacional posto nessa posição, 
em razão de classe social, condição econômica, origem racial, gênero, etc. 

Não se nega o esforço propagado por boa parte da sociedade e pelos 
governos no sentido de minimizar as desigualdades, entretanto os cami-
nhos trilhados ao longo da história levam-nos a constatar que, ao contrá-
rio do fluxo natural das coisas, ocorre uma involução social tão nefasta 
que, em situação extrema, pode levar à dizimação da humanidade, como 

2 Raízes do Brasil é uma obra sociológica e historiográfica acerca das origens do povo brasi-
leiro, mostra as idiossincrasias do povo lusitano, combinando com a ideia de colonização 
que foi aplicada no Brasil, bem como a interferência de outros povos, e mesmo do povo 
brasileiro que veio surgindo; o autor destaca os problemas da sociedade brasileira, os 
quais perduram até hoje. 
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ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando o mundo testemunhou 
um dos maiores genocídios da história, oriundo de um pensamento de 
segregação racial e político-religiosa. 

É preciso debater sobre as diversas facetas das desigualdades, sem 
esquecer a luta incessante para sua diminuição, observando as causas e 
sublinhando ações positivas no sentido de aniquilar a exclusão social, 
enfatizando que a educação é o caminho, se não o único, ao menos o 
mais eficiente nessa empreitada. 

O filósofo italiano Giorgio Agamben (1942), ao retomar o pen-
samento e a obra de Hannah Arendt, examina  as origens  históricas e 
as características políticas comuns dos principais regimes totalitários 
do século XX (Arendt, 2013), desenvolvendo o conceito de homo sacer 
(Agamben, 2010), ou o que ele chamou de vida nua. 

Para cunhar a expressão homo sacer, Agamben buscou no Direito 
Romano antigo sua fundamentação. Os romanos consideravam homo 
sacer aquele indivíduo que por ter praticado crime contra os deuses não 
merecia viver. O Direito não protegia esse tipo de pessoa, que ficava 
entregue à própria sorte, por não ter importância para a sociedade 
romana, era uma vida nua. 

A ideia de homo sacer transportada para a realidade social brasi-
leira está associada àquelas pessoas marginalizadas pela sociedade: 
os moradores de rua, membros do tráfico, moradores das comunida-
des violentas, os dependentes químicos, os ex-condenados por crimes 
que passaram pelo sistema prisional, e assim por diante. Tanto a socie-
dade quanto o Poder Público não enxergam na vida desses indivíduos 
nenhuma importância. 

 Para Giorgio Agamben, quando os governos resolvem retirar esse 
contingente populacional dos centros urbanos e forçá-lo a ocupar áreas 
periféricas, estão tomando ações biopolíticas. Para compreender o con-
ceito de biopolítica é necessário recorrer a outro filósofo contemporâ-
neo: Michel Foucault. 

Biopolítica e biopoder (Foucault, 2008) são expressões atribuídas ao 
francês Michel Foucault (1926-1984), cujo sentido se consubstancia em 
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duas ideias distintas, mas que se complementam, por isso necessitam ser 
analisadas simultaneamente. Biopolítica é a regulação da vida, enquanto 
biopoder se caracteriza pelo impacto do poder político sobre a vida. 

Michel Foucault inicia sua análise estabelecendo uma dicotomia 
entre dois períodos da história distintos: a fase do pré-capitalismo e a fase 
do pós-capitalismo. Importante destacar que, nesse contexto, Foucault 
se refere ao capitalismo industrial que tem suas origens no século XIX, 
e não ao capitalismo mercantilista do século XVI. O pré-capitalismo 
abrangeria o período anterior ao século XVIII, no qual o monarca era 
detentor do poder para decidir sobre a vida e a morte de seus súditos. 
A partir do século XIX, com o surgimento do capitalismo industrial, o 
poder passa a ser orientado por outra lógica: fazer viver ou deixar morrer. 

Deixar viver é desenvolver políticas para promover a melhoria da 
vida humana, pois essas vidas são necessárias como mão de obra para 
manter o sistema capitalista funcionando. Por outro viés, deixar morrer 
se caracteriza pelo descaso e a falta de proteção para aquelas vidas que 
não interessam ao poder político, tampouco ao poder econômico. 

Nas sociedades pós-capitalistas, o poder já não se concentra apenas 
nas mãos do Estado ou do governo. Nessa linha de raciocínio, Foucault 
estabeleceu a ideia de macrofísica e microfísica do poder. 

Até o final do século XVIII, período que Foucault classificou como 
pré-capitalismo, havia a predominância da macrofísica do poder. Ou 
seja, o poder exercido pela monarquia ou pelos grandes Estados nacio-
nais, onde ele era centralizado. Por outro lado, as sociedades pós-capita-
listas, Foucault as associa à microfísica do poder, em que há uma esfera 
mais restrita de poder na qual ele passa a ser dissolvido entre as camadas 
da população, podendo ser exercido, inclusive, por diversas instituições. 

Ao tratarmos de biopolítica e microfísica do poder alcançamos, 
segundo Foucault, o poder disciplinar, ou seja, uma disciplina que é exer-
cida sobre os corpos das pessoas para torna-los corpos aptos ou corpos 
capacitados, significando aqueles corpos que recebem um treinamento a 
fim de se adequar às normas e exigências da sociedade. 

Foucault denominava as instituições disciplinares de confinamento, 
referindo-se aos estabelecimentos destinados a incutir a disciplina 
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nos corpos das pessoas. A instituição disciplinar (confinamento) mais 
conhecida é a escola, pois nesse ambiente as pessoas não só se apropria-
vam de conhecimento como também eram adestradas para aprender a 
se comportar no ambiente de trabalho mais tarde. Ao mencionar esse 
ambiente laboral, Foucault estava se referindo às fábricas, porque as suas 
estruturas seguem o modelo da escola. 

Quando o indivíduo não se adéqua a esse modelo preestabelecido, 
ele é direcionado para outras instituições consideradas muito fortes na 
questão disciplinaridade dos corpos, como, por exemplo, os manicômios, 
presídios, hospitais psiquiátricos, etc. 

Com relação aos presídios, o refinamento da ideia de disciplina-
ridade dos corpos pode ser atribuído ao modelo de edificação prisio-
nal idealizado por Jeremy Bentham,3 o qual foi denominado por ele de 
panopticon4. Nos dias atuais, identificamos a adoção desse modelo de 
diligência nas centrais de vigilância e monitoramento. 

Necropolítica: a política da morte

Necropolítica ou política da morte é um termo cunhado pelo filósofo 
camaronês Achille Mbembe5, que se propôs a analisar a forma como um 
determinado governo faz a gestão da morte, ou seja, determina como as 
pessoas vão viver e como ou de que forma vão morrer, e ainda como seus 
corpos vão ser descartados. O poder revela várias faces e a necropolítica 
pode ser considerada uma delas.

3 Jeremy Bentham, juntamente com  John Stuart Mill  e  James Mill, foi tradicionalmente 
considerado como o difusor do utilitarismo, teoria ética normativa que se objetiva a res-
ponder todas as questões acerca do fazer, admirar e viver em termos da maximização da 
utilidade.

4 É um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, que permite a um único 
vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo 
observados. O medo e o receio de não saberem se estão a ser observados leva-os a adotar 
o comportamento desejado pelo vigilante.

5 Joseph-Achille Mbembe é um filósofo, historiador, teórico camaronês e uma referência 
acadêmica no estudo do colonialismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Mill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo
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Segundo Mbembe, o conceito de  biopoder de  Michel Foucault, 
como um agrupamento de  poder disciplinar  e  biopolítica, não é mais 
suficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação. 
Mbembe acrescenta o conceito de  necropolítica às noções de  poder 
soberano e biopoder desenvolvidas por Foucault, indo além de simples-
mente inscrever corpos dentro de aparatos disciplinares. Na formulação 
de Michel Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as 
pessoas que devem viver e as que devem morrer (Mbembe, 2018, p. 17). 

A inovação inaugurada por Mbembe foi colocar no centro da refle-
xão política uma discussão sobre os modos e as formas utilizados pelo 
poder político, de diferentes maneiras, para se apropriar da morte como 
objeto de gestão. Nessa linha de raciocínio, o poder não apenas se apro-
pria da vida, limitando e estabelecendo normas sobre como as pessoas 
devem viver, agir e conduzir seus interesses, mas também impõe medi-
das de como e quando morrer, e principalmente quem dever morrer. 

No Brasil, a necropolítica dialoga com temas sensíveis como o 
racismo, o neoliberalismo, as forças de segurança, etc. Em outras pala-
vras, esse debate é bem adequado à realidade brasileira, na medida em 
que as ações dos governantes de não apenas fazer morrer ou produzir 
a morte, como também criar condições ou fazer com que determinadas 
áreas sejam submetidas permanentemente ao controle necessário para 
sobrevivência em níveis mínimos, como, por exemplo, o controle de cir-
culação marcado pelo risco de morte, ou a gestão da segurança pública 
impondo o medo de forma permanente em determinadas comunidades. 

O narcotráfico e as milícias também podem ser considerados como 
responsáveis por criar condições mortíferas em várias regiões brasileiras, 
principalmente no Rio de Janeiro. Apesar da segurança pública revelar 
a necropolítica de maneira mais clara, outras áreas ligadas aos serviços 
públicos operam necropoliticamente, como a saúde, que, em decorrência 
da falta de investimentos, cria as condições mortíferas das populações. 

Apesar da obra foucaultiana ter sido o ponto de partida para o 
desenvolvimento do pensamento de Achille Mbembe (teórico acadêmico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biopoder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_disciplinar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biopol%C3%ADtica
https://en.wikipedia.org/wiki/Necropolitics
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
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internacionalmente respeitado)6, onde o filósofo francês se refere ao bio-
poder e à biopolítica como forma de controle dos corpos das pessoas, 
não se restringindo a padrões de beleza ou às formas de como as pessoas 
têm que empregar os seus corpos no trabalho, o camaronês foi mais além 
no que diz respeito a todo o sistema de manutenção do poder e controle 
social. 

Um dos pontos fundamentais que a obra de Mbembe faz questão 
de enfatizar é a relação entre a metrópole e a colônia, na qual a morte 
faz parte do processo de dominação, destacando que na África o geno-
cídio sempre foi uma prática contumaz tolerada. Ao longo da história 
fica evidente que os colonizadores buscavam se impor pela violência, em 
especial no território africano, onde a morte faz parte do processo de 
dominação, e ainda, nunca foi interesse da metrópole oferecer à colônia 
o mesmo tratamento digno dado aos cidadãos da metrópole, onde a dig-
nidade humana era respeitada, enquanto nas colônias todo tipo de atro-
cidade era tolerado. 

Nessa sequência, Achille Mbembe apresenta a expressão cidade 
do colonizado, que tem relação com áreas consideradas negativas, com 
estereótipos negativos, que fazem com que as pessoas que vivem nesses 
locais sejam consideradas não civilizadas, marginais, indignas e onde as 
regras sociais não são válidas. 

Sob outra perspectiva, temos que a necropolítica guarda uma cone-
xão muito forte com a realidade social, permeando temas muito recor-
rentes e que precisam ser superados como o machismo, feminicídio, 
exclusão social, etc. É como se a violência e a morte fossem legitima-
das pelo Estado e pela sociedade em certas circunstâncias e para certas 
pessoas. 

6 Achille Mbembe foi professor assistente de História na Universidade Columbia, entre 
1988 e 1991; pesquisador no Instituto Brookings, entre 1991 e 1992; professor associado 
de História na Universidade da Pensilvânia, entre 1992 e 1996; diretor executivo 
do Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais na África, 
entre 1996 e 2000. Também foi professor visitante na Universidade da Califórnia em 
Berkeley, em 2001, e professor visitante na Universidade Yale, em 2003. Atualmente é 
professor-investigador de História e Política no Instituto de Pesquisa W. E. B. Dubois 
da Universidade Harvard. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Harvard
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A educação como solução para rechaçar a invisibilidade social

O processo educativo no mundo inteiro tem como alvo a instrução 
do cidadão para a vida em sociedade, assim como sua formação técnico-
-laborativa. No Brasil, o processo formativo institucionalmente imposto 
está organizado em níveis (infantil, fundamental, médio ou técnico e 
superior) e cada nível encontra-se ligado a dimensões políticas diferen-
tes. Em regra, o município é responsável pela oferta do ensino infantil 
e fundamental (formação básica), as unidades federativas, ou estados-
-membros, são responsáveis pela oferta do ensino médio e/ou técnico, e 
a União pelo ensino superior, ressalvadas algumas exceções. 

 Fábio Konder Comparato (1987, p.  91) destaca que [...] A edu-
cação é entendida, no sistema de Montesquieu, como uma instituição polí-
tica, isto é, um elemento de organização do Estado. Para o autor, a posição 
de Montesquieu não está revestida de originalidade, pois, antes dele, 
Sócrates já sinalizava que se os gregos não construíssem a sociedade 
ideal com base na função educacional, tudo estaria perdido. 

É importante destacar que esta pesquisa está voltada para a aná-
lise da desigualdade social no Estado brasileiro relacionada ao estágio 
mais preocupante, que é o da invisibilidade social e sua repercussão, 
apontando o exercício efetivo do direito à educação como forma de eli-
minação desse fenômeno. Nessa linha de raciocínio, consideramos que 
os tratados e convenções internacionais são fundamentais para a com-
preensão mais límpida do direito à educação, pois permitem perceber as 
diferenças do tratamento dado pela comunidade internacional a esse 
direito reconhecidamente fundamental, nas diferentes nações. 

Daron Acemoglu e James Robinson (2012), analisando as origens 
do poder, da prosperidade e da pobreza, concluíram que as instituições 
políticas e econômicas estão por trás do êxito econômico de uma nação 
ou a falta dele. Os autores afirmam que os países só escapam da pobreza 
e da miséria quando possuem instituições políticas e econômicas firmes 
e estáveis, e, sem dúvida nenhuma, o sucesso de qualquer nação passa 
pela aplicação de medidas eficazes no âmbito da educação de qualidade.   
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O ensino é a simples transmissão de conhecimentos, de técnicas, 
de habilidades, enquanto a educação pressupõe um trabalho de forma-
ção da personalidade, integralidade para as relações interpessoais e para 
o exercício da cidadania. A educação no pensamento grego é o que se 
chama cultura (Comparato, 1987, p. 92). 

A educação deve ser estendida a todos, mas é historicamente eli-
tista, possuindo conotação política bastante clara. Na França dos fins do 
século XIX, a educação funcionou como uma indisfarçável arma polí-
tica. A burguesia facilitou a instrução popular com o objetivo de criar 
uma clientela política eleitoral contra os aristocratas e o clero. A partir 
daí os partidos republicanos tomaram a dianteira (Comparato, 1987, 
p. 115). 

O Estado não se desincumbiu da educação, que deve ser conti-
nuada. De acordo com o senso comum, a educação está compreendida 
como prática social, portanto, constitutiva das relações sociais mais 
amplas, a partir de embates e processos em disputas que traduzem dis-
tintas concepções de homem, mundo e sociedade. 

Em nossa análise, a educação é encarada como processo amplo de 
socialização da cultura historicamente produzido pelo homem, e a uni-
versidade como espaço privilegiado de produção e apropriação do saber, 
cujas políticas, gestão e procedimentos se organizam, coletivamente ou 
não, em prol dos objetivos de formação, mas sempre sob os olhos atentos 
do Estado. 

Com o despertar de novas tecnologias de informação e da comu-
nicação, a educação, de modo geral, ganhou um novo impulso. A inter-
net ancorou no mundo contemporâneo trazendo formas alternativas de 
geração e disseminação do conhecimento. O processo de ensino-apren-
dizagem convencionalmente pautado no texto impresso, agora, vai per-
dendo espaço para fontes eletrônicas de informação. É um mundo novo 
que se descortina – o mundo virtual. 

A inserção dos indivíduos no mundo da tecnologia, acabaria, por 
via oblíqua, retirando de alguma forma, os excluídos ou invisíveis da 
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penumbra social. Nessa perspectiva, vários argumentos que podem sus-
tentar a certeza de que a educação é o meio mais eficaz de, se não elimi-
nar, ao menos diminuir as desigualdades. 

Para abordar com serenidade as relações entre educação e exclusão 
importa primeiro distinguir o que depende da exclusão social e de seus 
efeitos na escola, da exclusão escolar propriamente dita. A situação atual 
é, sem dúvida, definida pelo reforço dos processos sociais de exclusão 
com o aumento das desigualdades e do desemprego. Entretanto, o fenô-
meno mais marcante e mais paradoxal é o aumento da evasão escolar 
propriamente dita, como consequência de uma conduta voluntária do 
indivíduo. 

Quanto mais a escola intensifica o seu raio de ação, mais ela exclui, 
a despeito das políticas que visam a atenuar esse fenômeno. Nesse con-
texto, a exclusão não é apenas uma categoria do sistema e dos processos 
globais, é também uma das dimensões da experiência escolar dos alunos.

Considerações finais

O tema é palpitante e está longe de ser esgotado, nossa proposta 
na pesquisa empreendida não é de apontar soluções definitivas, porque 
isso seria impossível, mas ajudar a eleger possíveis caminhos, e revelar as 
faces nefastas da desigualdade social, como, por exemplo, o fenômeno da 
invisibilidade, já é um avanço rumo à reflexão coletiva, isto é, leva as pes-
soas, ao menos, a pensar sobre. 

Dito de outra forma, o quanto a sociedade é cruel e hipócrita 
quando se refere ao tratamento desses indivíduos, pois, por um lado, 
empreende o discurso de bom cristão, enquanto, por outro, discrimina, 
recrimina, não tolera e age como se aquilo não fosse seu problema. 

Para compreender a invisibilidade, que é um estágio refinado da 
exclusão social, é necessário fazer uma retrospectiva examinando os 
caminhos trilhados pela sociedade ao longo de sua trajetória histórica 
e as opções elegidas por ela em momentos decisivos para os rumos da 
nação. 

Cada vez mais, as desigualdades sociais vêm se acentuando, repre-
sentando verdadeiro retrocesso no desenvolvimento da sociedade, que, 
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ao contrário dos objetivos almejados e entalhados nos artigos 5.º ao 17 
da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, atira o país na rota do 
atraso e da retrocessão. 

Apropriar-se de fenômenos como a necropolítica, necropoder, bio-
política, e outros conceitos desenvolvidos por teóricos das áreas de filo-
sofia, antropologia e ciência política, pode revelar soluções mais eficazes. 

Por derradeiro, fica aqui registrado um convite à comunidade em 
geral, ao Poder Público e a todos que honestamente estejam incomoda-
dos com o estado de miserabilidade moral e material em que vive grande 
parte da população, realizando dentro do seu microuniverso pequenas 
ações que juntas podem fazer uma grande diferença. 
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Introdução

Neste texto busca-se divulgar os primeiros resultados de uma 
pesquisa de estágio pós-doutoral desenvolvida no Programa de  
Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-SP, com a supervisão da 
Profa. Dra. Vera Chaia, sobre as relações entre política e comunicação de 
acordo com Guy Debord, e que tem por base uma reflexão sobre a con-
cepção de poder espetacular presente nas obras desse autor. Pretende-se 
investigar a atualidade ou não dessa concepção para a compreensão da 
sociedade contemporânea.

Publicado em 1967, o livro A sociedade do espetáculo, assim como o 
seu autor Guy Debord, tornou-se referência obrigatória quando se pro-
cura um entendimento das principais características da sociedade con-
temporânea, já que se tornaram um elemento do senso comum menções 
sobre a presença de um processo de espetacularização das mais dife-
rentes dimensões da vida social, inclusive da vida política. Por exemplo, 
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jornalistas, políticos e juristas costumam utilizar o termo “produção de 
espetáculos” ou mesmo “sociedade do espetáculo” para se referirem a 
aspectos da realidade atual.

Evidentemente, essa utilização não significa necessariamente um 
conhecimento efetivo da obra de Debord, mas indica, pelo menos, a rele-
vância da sua contribuição. Essa relevância já é reconhecida nos meios 
acadêmicos das ciências humanas, com o crescimento de trabalhos, em 
diferentes áreas, sobre a sociedade do espetáculo e sobre Debord. No 
entanto, um aspecto importante do seu pensamento não recebe a devida 
atenção: trata-se da sua contribuição para uma reflexão sobre o tema do 
poder, bem como sobre os vínculos entre a política e a comunicação.

Em 1988, Debord escreveu um texto intitulado “Comentários 
sobre a sociedade do espetáculo”, onde atualizou a sua interpretação 
sobre a sociedade do espetáculo, apresentada no livro homônimo publi-
cado em 1967. Se o foco do livro da década de 1960 era uma análise 
crítica da sociedade capitalista do século XX, e um convite para a trans-
formação social mediante a luta política dos trabalhadores, que deveriam 
formar conselhos operários, o texto da década de 1980 atualiza a crí-
tica do capitalismo, mas agora com um foco para o exercício do poder 
na sociedade do espetáculo. O tema do poder estava presente no livro 
publicado em 1967, mas estava longe de receber muito destaque; por sua 
vez, o tema dos trabalhadores, como sujeitos de um processo revolucio-
nário, está totalmente ausente do texto de 1988. 

A atual situação, marcada por crises, em diferentes regiões do pla-
neta, das instituições políticas da democracia representativa, sem que 
esteja ocorrendo uma retomada das perspectivas de transformação 
social, torna obrigatória uma reflexão sobre o exercício do poder na atua-
lidade; ainda mais se levarmos em consideração o crescimento de parti-
dos e lideranças políticas de extrema direita. É dentro desse contexto 
que este texto se insere. Pretende-se, aqui, mediante uma análise do livro 
publicado por Debord em 1967 e dos comentários publicados em 1988, 
compreender os conceitos de poder com os quais esse autor trabalha.
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No livro de 1967, estão presentes os conceitos de poder espetacular 
difuso e concentrado; por sua vez, nos comentários de 1988, aparece o 
conceito de poder espetacular integrado.

Debord argumenta que o poder espetacular integrado, que seria 
a forma de poder da contemporaneidade, é uma síntese das formas de 
poder anteriormente existentes. A intenção de se realizar uma reflexão 
sobre o exercício do poder na atualidade, tendo por base o conceito de 
poder espetacular integrado de Debord, não pode se concretizar sem 
um entendimento das outras formas de poder pensadas por ele. 

Refletir sobre os vínculos entre poder e espetáculo em Debord é 
procurar compreender como esse autor pensa a relação entre política e 
comunicação. Em seus textos essa relação possui uma dupla dimensão: 
por um lado, a comunicação é pensada como estando diretamente 
vinculada ao exercício do poder na sociedade do espetáculo, sendo 
controlada por grandes corporações ou pelo aparelho de estado; 
por outro, desde que baseada no diálogo em espaços públicos, ela é 
fundamental para a transformação revolucionária da sociedade. 

O poder segundo Debord

Não é possível desenvolver uma reflexão sobre os conceitos de 
poder espetacular em Debord sem se levar em consideração o seu con-
ceito de poder. Para ele, poder e espetáculo são realidades inseparáveis, 
e esse vínculo não existe apenas nas sociedades capitalistas, às quais 
correspondem os conceitos de poder espetacular concentrado, difuso e 
integrado: “A mais velha especialização social, a especialização do poder, 
encontra-se na raiz do espetáculo. Assim, o espetáculo é uma atividade 
especializada que responde por todas as outras” (1997, p. 20).

De acordo com Debord, a produção de espetáculos não é um pro-
cesso que decorre naturalmente da existência da vida social. Analisado 
de uma perspectiva histórica, ele surge em sociedades marcadas pela 
existência da divisão social do trabalho, sendo um produto das insti-
tuições sociais vinculadas à classe dominante: a existência de espetá-
culo é uma condição indispensável para a legitimação dos dominantes 
perante a sociedade como um todo. Poder e espetáculo articulam-se nas 
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sociedades pré-capitalistas, produzindo o sagrado. A divisão social que 
dá origem ao poder e ao espetáculo é a divisão entre o trabalho manual e 
o trabalho intelectual.

A separação é o alfa e o ômega do espetáculo. A institucionalização da 
divisão social do trabalho e a formação de classes tinham construído uma 
primeira contemplação sagrada, a ordem mítica de que todo o poder se 
cerca desde a origem. (Debord, 1997, p. 21)

Ainda segundo Debord, só a sociedade capitalista pode ser con-
siderada, a partir de um momento específico do seu desenvolvimento 
histórico, como a sociedade do espetáculo. É só no modo de produção 
capitalista que a existência do espetáculo possui não só uma dimen-
são política e ideológica, mas, antes de mais nada, uma dimensão eco-
nômica. Se o capitalismo se diferencia de outras formações sociais por 
ser um modo de produção de mercadorias, como consequência mesma 
do desenvolvimento da produção mercantil, e do processo de acúmulo 
de capital como um todo, ele se transformou numa formação social em 
que produção de mercadorias e produção de espetáculo andam sempre 
juntas.

Mais do que isso, nas palavras do próprio Debord: “O espetáculo é 
o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem” (1997, p. 25). 
A partir de um determinado grau de desenvolvimento, o capitalismo 
passa a ser uma sociedade do espetáculo; isso acontece porque as ima-
gens passam a desempenhar um papel de mediação entre a produção e 
o consumo de mercadorias. No modo de produção capitalista, de modo 
geral, as relações sociais acontecem por intermédio da produção e con-
sumo de mercadorias; na sociedade do espetáculo, produção e consumo 
de mercadorias são inseparáveis da produção e consumo de imagens. 

O vínculo entre produção e consumo de mercadorias e produção 
e consumo de imagens indica que o poder espetacular difuso é a forma 
de poder que corresponde às sociedades mais desenvolvidas do ponto de 
vista capitalista. O poder espetacular concentrado é a forma de poder 
das sociedades capitalistas com menor grau de desenvolvimento. 
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Os conceitos de poder de Debord procuram dar conta da dinâmica 
do desenvolvimento do capitalismo em escala mundial durante o século 
XX. Como estamos diante de um autor marxista, a questão do desen-
volvimento das forças produtivas é, juntamente com as características 
das relações sociais de produção, um elemento fundamental. Assim, a 
diferença entre as sociedades pré-capitalistas e as sociedades capitalistas 
é que nas primeiras o papel das forças produtivas não era reconhecido 
pela sociedade:

O desenvolvimento das forças produtivas foi a história real inconsciente 
que construiu e modificou as condições de existência dos grupos huma-
nos – até então condições de sobrevivência – e também a ampliação 
destas condições: a base econômica de todos os seus empreendimentos. 
(Debord, 1997, p. 29)

No caso das sociedades capitalistas, Debord, no livro escrito em 
1967, argumenta que os diferentes graus de desenvolvimento das forças 
produtivas, e das relações sociais mercantis, geram uma divisão nas 
formas de gerenciamento do poder em escala mundial. Para além das 
aparências da “guerra fria” entre capitalismo e socialismo, haveria um sis-
tema único no mundo: o capitalismo, que se organiza em torno de uma 
“divisão mundial das tarefas espetaculares” (1997, p. 39).

É da seguinte forma que Debord enxerga, na década de 1960, o 
capitalismo enquanto um sistema mundial e as suas divisões internas: 

As falsas lutas espetaculares das formas rivais do poder separado são ao 
mesmo tempo reais, na medida em que expressam o desenvolvimento 
desigual e conflitante do sistema, os interesses relativamente contradi-
tórios das classes ou das subdivisões de classes que integram o sistema, 
e definem sua própria participação no poder do sistema. O desenvol-
vimento da economia mais avançada é o confronto entre determinadas 
prioridades. Da mesma forma, a gestão totalitária da economia por uma 
burocracia de Estado e a situação dos países que se viram colocados na 
esfera da colonização ou da semicolonização são definidas por parti-
cularidades consideráveis nas modalidades da produção e do poder. No 
espetáculo, essas diversas oposições podem aparecer segundo critérios 
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diferentes, como sociedades totalmente distintas. Mas, na condição real 
de setores particulares, a verdade de sua particularidade reside no sistema 
universal que as contém: no movimento único que transformou o planeta 
em seu campo, o capitalismo. (Debord, 1997, p. 38) 

O parágrafo ou tese 58 do livro de 1967 indica claramente que, para 
Debord, a divisão mundial das tarefas espetaculares promove a conser-
vação do capitalismo mais desenvolvido. A possibilidade de triunfo, em 
escala mundial, dos países menos desenvolvidos, vinculados ao poder 
espetacular concentrado não existe:

A divisão das tarefas espetaculares conserva o caráter geral da ordem 
existente, mas conserva sobretudo o polo dominante de seu desenvolvi-
mento. A raiz do espetáculo está no terreno da economia que se tornou 
abundante, e daí vêm os frutos que tendem afinal a dominar o mercado 
espetacular, a despeito das barreiras protecionistas ideológico-policiais 
de qualquer espetáculo local com pretensões autárquicas. (Debord, 1997, 
p. 39)

O argumento sobre a ineficácia das “barreiras protecionistas” 
aponta uma tendência para a ineficácia do poder espetacular con-
centrado, e para o crescimento do poder dos países capitalistas mais 
desenvolvidos, o que pode ser interpretado como uma antecipação do 
argumento do texto de 1988 sobre a integração entre o poder espeta-
cular difuso, agora presente mundialmente, e o poder espetacular con-
centrado, agora esvaziado. A questão, no que diz respeito ao capitalismo 
contemporâneo, é compreender como se deu o processo de desenvolvi-
mento de elementos do poder espetacular concentrado nos países desen-
volvidos, e de elementos do poder espetacular difuso nos países menos 
desenvolvidos.

O poder espetacular concentrado

Para Debord, o poder espetacular concentrado corresponde a um 
capitalismo burocrático, cuja base é a apropriação coletiva da economia 
pelos burocratas:
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De fato, a propriedade está concentrada, no sentido em que o burocrata 
individual só tem relação com a posse da economia global por intermédio 
da comunidade burocrática, como membro dessa comunidade. (Debord, 
1997, p. 42)

Por intermédio da propriedade burocrática, a burocracia controla o 
processo de produção e distribuição das mercadorias: 

A produção de mercadorias, ali menos desenvolvida, também se apre-
senta sob uma forma concentrada; a mercadoria que a burocracia controla 
é o trabalho social total, e o que ela revende à sociedade é a sobrevivência 
como um todo. (Debord, 1997, pp. 42-43)

À concentração de poder pela burocracia corresponde o exercício 
da violência e o esvaziamento total da individualidade:

A ditadura da economia burocrática não pode deixar às massas explora-
das nenhuma margem significativa de escolha, pois ela teve de escolher 
tudo. Qualquer outra escolha que lhe seja exterior, referente à alimenta-
ção ou à música, representa a escolha de sua destruição completa. Essa 
ditadura tem que ser acompanhada de violência permanente. (Debord, 
1997, p. 43)

Nesse caso, o poder se concentra em torno da imagem da figura do 
líder, que é a vedete (celebridade) para quem toda a sociedade deve dire-
cionar o seu olhar:

A imagem imposta do bem, em seu espetáculo, recolhe a totalidade do 
que existe oficialmente e concentra-se normalmente num só homem, que 
é a garantia da coesão totalitária. Com essa vedete absoluta é que todos 
devem identificar-se magicamente, ou desaparecer. (Debord, 1997, p. 43) 

O conceito de capitalismo burocrático de Debord parece ser ins-
pirado no conceito homônimo desenvolvido pelos militantes políticos e 
intelectuais vinculados ao grupo político francês (atuante entre as déca-
das de 1940 e 1960) Socialismo ou Barbárie, em especial Cornelius 



Cláudio Novaes Pinto Coelho, Vera Chaia

230

Castoriadis. Como afirma Jappe (1999, pp.  119-120), essa inspiração 
é particularmente evidente no que diz respeito à crítica do leninismo 
(papel do Partido) e à importância dos conselhos operários.

O entendimento de Debord de que a URSS é o país mais represen-
tativo do capitalismo burocrático está vinculado ao peso que ele atribui 
ao que considera como a derrota do movimento operário para a consti-
tuição da sociedade do espetáculo. Segundo ele, a existência da URSS é 
um componente fundamental dessa derrota, devido à separação estabe-
lecida pelo Partido Bolchevique entre a classe operária e a sua represen-
tação política:

O mesmo momento histórico em que o bolchevismo triunfou por si pró-
prio na Rússia, e em que a socialdemocracia lutou vitoriosamente pelo 
velho mundo, marca o nascimento completo de uma ordem de coisas que 
está no âmago da dominação do espetáculo moderno: a representação 
operária opôs-se radicalmente à classe. (Debord, 1997, pp. 67-68)

No livro A sociedade burocrática, Castoriadis define da seguinte 
forma o capitalismo burocrático: 

[...] os operários são completamente alheios à gestão da produção; a 
determinação do objeto, dos meios e das modalidades da produção se faz 
pela e para a classe dominante e seus agentes, unicamente em função das 
suas necessidades de acumulação e de consumo improdutivo. [...] Essa 
exploração, a burocracia a exerce em seu próprio benefício (dando à pala-
vra benefício o seu sentido mais amplo). A burocracia russa foi criada e 
existe sobre a base da oposição entre os dirigentes e os executantes no 
processo de produção. Sobre essa base econômica real do poder da buro-
cracia, a propriedade estatal universal não é mais do que a expressão ade-
quada do monopólio que a classe burocrática dominante exerce sobre os 
meios de produção. (Castoriadis, 1976, pp.12-13; tradução nossa)  

Deve ser ressaltado que aqui o conceito está sendo aplicado para 
se referir aos países ditos socialistas, em especial a URSS, enquanto 
Debord emprega o mesmo conceito também para os regimes políticos 
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nazistas e fascistas. Por outro lado, Debord qualifica o bolchevismo 
como totalitário e argumenta no parágrafo 109 que o partido fascista é 
uma cópia organizativa do partido bolchevista no poder:

Entre as duas guerras, o movimento operário revolucionário foi aniqui-
lado pela ação conjunta da burocracia stalinista e do totalitarismo fas-
cista, que havia copiado a forma de organização do partido totalitário 
experimentado na Rússia. (Debord, 1997, p. 75)

Ele postula que o fascismo é a forma de poder concentrado que cor-
responde a um momento de crise do capitalismo, em especial em países 
menos desenvolvidos,  mas possui características fundamentalmente 
regressivas, sendo incapaz de responder à situação de crise, sendo supe-
rado pelas formas de poder dos países capitalistas mais desenvolvidos:

O fascismo foi uma defesa extremista da economia burguesa ameaçada 
pela crise e pela subversão proletária, o estado de sítio da sociedade 
capitalista, pelo qual essa sociedade se salva e concede a si própria uma 
primeira racionalização de emergência fazendo o Estado intervir maciça-
mente em sua gestão. Mas essa racionalização vem onerada pela imensa 
irracionalidade de seu meio. (Debord, 1997, p. 75)

No entanto, ele não deixa de reconhecer, numa linha argumenta-
tiva não muito distante das análises clássicas de Adorno e Horkheimer, 
no livro Dialética do esclarecimento, que há no fascismo uma mistura de 
arcaísmo, como a valorização da dimensão mítica, e a racionalização 
moderna, como o uso feito dos meios de comunicação:

Apresenta-se como aquilo que é: uma ressureição violenta do mito, 
que exige a participação em uma comunidade definida por pseudovalo-
res arcaicos; a raça, o sangue, o chefe. O fascismo é o arcaísmo tecnica-
mente equipado. Seu ersatz (sucedâneo) decomposto do mito é retomado 
no contexto espetacular dos modernos meios de condicionamento e de 
ilusão. (Debord, 1997, p. 75) 
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Debord afirma, dessa forma, que o fascismo contribuiu também 
para a constituição da sociedade do espetáculo:

Assim ele é um dos fatores de formação do espetáculo moderno. Sua 
parte na destruição do antigo movimento operário torna-o uma das 
forças fundadoras da sociedade presente, mas como o fascismo também é 
a forma mais custosa da manutenção da ordem capitalista, tinha normal-
mente que deixar o proscênio do palco ser ocupado pelos Estados capita-
listas que desempenham papéis mais destacados, eliminado por formas 
mais racionais e mais fortes dessa ordem. (Debord, 1997, pp.75-76)

Debord estabelece um vínculo entre o totalitarismo e a produ-
ção de ideologia, argumentando sobre as especificidades da ideologia 
nos lugares onde vigora o poder espetacular concentrado, usando mais 
uma vez como exemplo a URSS e a divulgação pelo leninismo e depois 
pelo stalinismo de uma ideologia revolucionária. Segundo ele: “A ideolo-
gia que aqui se materializa não transformou economicamente o mundo, 
como o capitalismo chegado ao estágio da abundância; ela apenas trans-
formou policialmente a percepção” (Debord, 1997, p. 72).

No entanto, Debord diferencia fascismo do que ele considera como 
o totalitarismo da URSS, no que diz respeito à ideologia, evidenciando, 
mais uma vez, que ele considera o leninismo como o principal exemplo 
do poder espetacular concentrado e do totalitarismo. Sem dúvida, trata-
-se de um aspecto do pensamento de Debord bastante problemático, já 
que parece não dar a devida importância ao nazifascismo, dificultando, 
por exemplo, o seu uso para uma investigação da política contemporâ-
nea, e que merece uma reflexão mais detida; o que será feito durante o 
desenvolvimento da pesquisa. 

De todo modo, existem vínculos claros entre o seu pensamento e 
as visões de Marx/Engels e Lukács no que diz respeito ao conceito de 
ideologia. Para Debord, ela corresponde a uma falsa consciência, e signi-
fica uma inversão entre o mundo real e o mundo das ideias. Para Marx e 
Engels, a ideologia corresponde a uma incapacidade de compreensão do 
caráter determinante da vida material, o que gera uma visão de que as 
ideias são independentes. Ela inverte a relação entre o ideal e o material:
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A produção de ideias, de representações, da consciência, está, de início, 
diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio 
material dos homens, como a linguagem da vida real. [...]
E se, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos 
como numa câmara escura, tal fenômeno decorre de seu processo histó-
rico de vida. (Marx e Engels, 1989, pp. 36-37)

Por sua vez, Lukács (1974) vai articular o tema da ideologia com a 
possibilidade de emergência ou não de uma consciência de classe, e quais 
são os limites dessa consciência. É só no capitalismo que a possibilidade 
de compreensão do papel desempenhado pela dimensão econômica na 
vida social existe, devido à separação entre as diferentes dimensões da 
vida social; no entanto, essa possibilidade só pode se concretizar efeti-
vamente na consciência da classe proletária, pois a burguesia necessita 
desenvolver uma falsa consciência, pois precisa ocultar os mecanis-
mos da exploração econômica e o seu caráter de classe condenada a ser 
suprimida:

A função única da consciência de classe do proletariado para o proleta-
riado é, assim definida, por oposição à sua função para as outras classes. 
O proletariado não pode libertar-se como classe sem suprimir a socie-
dade de classes em geral e é precisamente por isso que a sua consciência, 
a última consciência de classe na história da humanidade, deve coincidir, 
por um lado, com a revelação da essência da sociedade e consumar, por 
outro, uma unidade cada vez mais íntima da teoria e da práxis. (Lukács, 
1974, p. 85) 

Mas, quanto a Lukács, há uma diferença importante, no que 
diz respeito à avaliação de Debord da URSS e da atuação do Partido 
Bolchevique. Aqui se faz necessário mencionar, ainda que rapidamente, a 
trajetória política e intelectual de Lukács, especialmente o significado do 
livro História e consciência de classe. É digno de reflexão que Debord sofra 
influência de um autor como Lukács, que nunca questionou o caráter 
socialista da URSS e jamais considerou a burocracia uma classe social.

O livro História e consciência de classe corresponde a um momento 
de transição no percurso seguido por Lukács. Nesse trabalho não só 
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ele afirma a importância da obra de Hegel para o pensamento de Marx 
(posição que ele jamais abandonou, e que está presente igualmente em 
Debord) como dá início a uma mudança na sua concepção política, par-
ticularmente no que diz respeito à concepção do partido revolucionário, 
com a substituição da visão de Rosa Luxemburgo pela visão de Lênin.

Lukács critica Rosa Luxemburgo por não dar a devida importância 
à questão da organização partidária enquanto forma de mediação entre 
a teoria e a prática. Para ele: “A organização é a forma de mediação entre 
a teoria e a prática. E, como em toda relação dialéctica, também aqui os 
membros da relação dialética só na e pela sua mediação se tornaram con-
cretos e reais” (Lukács, 1974, p. 307).

De acordo com Lukács, Rosa Luxemburgo atribuía uma excessiva 
valorização às ações de massa espontâneas:

Rosa de Luxemburgo não estava em condições de prosseguir o desenvolvi-
mento das ideias correctas que tinha sobre a organização do proletariado 
revolucionário como direcção política do movimento. A sua polêmica cor-
recta contra as formas mecanicistas de organização do movimento operá-
rio (por exemplo, na questão das relações entre partido e sindicato, entre 
massas organizadas e não organizadas) conduziu a uma excessiva valora-
ção das açções de massa espontâneas, e a sua concepção de direção nunca 
pôde liberta-se completamente de uma tonalidade puramente teórica e 
propagandística. (Lukács, 1974, p. 310) 

A crítica a Rosa Luxemburgo e a defesa do papel da organização 
partidária, presentes no último capítulo do livro, entram em contradição 
com os argumentos dos primeiros capítulos, nos quais a consciência de 
classe é pensada como um atributo da classe social como um todo, sem 
que a instância organizacional seja valorizada como instância mediadora. 
A defesa do papel da organização partidária é mais desenvolvida, com 
um argumento que postula uma identificação entre o Partido e a cons-
ciência de classe, em textos posteriores de Lukács, em especial no livro 
sobre Lênin, publicado um ano após História e consciência de classe. Aqui, 
o Partido é considerado como “ a face visível da consciência de classe do 
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proletariado. E a questão de sua organização é decidida pelo modo como 
o proletariado alcança de fato sua própria consciência de classe e a torna 
plenamente sua” (Lukács, 2012, p. 48). 

Por sua vez, Rosa Luxemburgo critica a concepção de organização 
de Lênin devido à sua valorização do centralismo, por ela caracterizada 
como um ultracentralismo que concentra o poder no comitê central em 
detrimento do partido como um todo:

O princípio vital deste centralismo consiste, por um lado, em salientar 
fortemente a separação entre os grupos organizados de revolucionários 
declarados, ativos, e o meio desorganizado – ainda que revolucionário e 
ativo – que os cerca. Por outro lado, consiste na rigorosa disciplina e na 
interferência direta, decisiva e determinante das autoridades centrais em 
todas as manifestações vitais das organizações locais do partido. [...] 

Assim o comitê central aparece como o verdadeiro núcleo ativo do 
partido, e todas as demais organizações apenas como seus instrumentos 
executivos. (Luxemburgo, 1991, pp. 40-41).

No que diz respeito ao pensamento e à atuação política de Debord, 
ele é totalmente crítico dos partidos políticos, pois questiona qualquer 
forma de representação do proletariado. A defesa feita por Lukács do 
partido bolchevique é repudiada de forma veemente por ele:

Quando Lukács, em 1923, afirmava que a forma bolchevique de organi-
zação era a mediação enfim encontrada entre teoria e prática, em que os 
proletários deixavam de ser espectadores dos acontecimentos ocorridos 
em sua organização, mas conscientemente os escolhiam e viviam, ele des-
crevia como méritos tudo o que o partido bolchevique não era. Lukács 
ainda era, ao lado do seu profundo trabalho teórico, um ideólogo, falando 
em nome do poder mais vulgarmente exterior ao movimento proletário, 
acreditando e fazendo crer que ele mesmo se achava, com sua persona-
lidade total, nesse poder como se fosse no seu próprio. (Debord, 1997, 
p. 78)

Por outro lado, Debord amplia a reflexão feita por Lukács sobre 
as consciências de classe da burguesia e do proletariado, incluindo a 
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burocracia. Ele argumenta que, no capitalismo burocrático, a ideologia 
não é apenas falsa consciência, ela é uma falsificação deliberada da cons-
ciência, já que a burocracia possui características particulares enquanto 
classe social. Antes de mais nada, ela nega que seria uma classe social, 
gerando uma produção deliberada da mentira:          

Espalhada por toda parte, a burocracia deve ser a classe invisível à cons-
ciência, de modo que toda a vida social se torna demente. A organiza-
ção social da mentira absoluta decorre dessa contradição fundamental. 
(Debord, 1997, p. 72)

Também não pode deixar de ser mencionado que, de acordo com 
a interpretação desenvolvida em A sociedade do espetáculo, a burocracia 
distingue-se da burguesia por não se basear na propriedade privada dos 
meios de produção. Ela possui uma posse coletiva que se efetiva pelo 
papel desempenhado pelo líder totalitário: “Se os burocratas considera-
dos como um todo decidem tudo, a coesão de sua própria classe só pode 
ser garantida pela concentração de seu poder terrorista em uma única 
pessoa” (Debord, 1997, p. 73).

A falsificação da consciência, a produção deliberada da mentira 
pela ideologia burocrática, gera um esvaziamento do conhecimento his-
tórico, e da capacidade de a burocracia efetivamente gerir a sociedade, 
fazendo com que o capitalismo burocrático não apresente condições de 
competir com os países mais desenvolvidos do ponto de vista capitalista:

Essa contradição da burocracia totalitária administrando uma sociedade 
industrializada, dividida entre sua necessidade do racional e sua recusa 
do racional, constitui também uma de suas deficiências principais com 
relação ao desenvolvimento capitalista normal. Ao contrário deste, a 
burocracia não pode resolver a questão da agricultura, e lhe é inferior na 
produção industrial, planificada autoritariamente com base no irrealismo 
e na mentira generalizada. (Debord, 1997, pp. 74-75)

A análise debordiana das contradições da burocracia chega a 
conclusões diametralmente opostas às colocações dos intelectuais do 
grupo Socialismo ou Barbárie. Para eles, o capitalismo burocrático é 
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uma evolução dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo. 
Castoriadis responde da seguinte forma à pergunta sobre o significado 
histórico do capitalismo burocrático:

Qual é o significado histórico desse regime? Pode-se dizer que representa 
a última etapa do modo de produção capitalista, na medida em que a con-
centração do capital, fator essencial do desenvolvimento do capitalismo, 
alcança seu último limite, posto que todos os meios de produção estão à 
disposição de um poder central e são dirigidos por este, que expressa os 
interesses da classe exploradora. É também a última etapa do modo de 
produção capitalista na medida em que realiza a exploração mais extrema 
do proletariado. (Castoriadis, 1976, p. 14)

Para Debord, a burocracia não possui nenhuma condição para 
competir com as formas dominantes do capitalismo, ela não tem como 
superar o stalinismo e a ideologia burocrática. O poder espetacular 
difuso, que corresponde ao capitalismo desenvolvido, seria incompatível 
com a ideologia burocrática: 

A burocracia não pode se liberalizar nem cultural nem politicamente, 
pois sua existência como classe depende de seu monopólio ideológico, o 
único título de propriedade de que dispõe. [...] seu projeto de igualar-se 
à burguesia na produção de uma abundância mercantil é emperrado pelo 
fato de tal abundância trazer em si mesma uma ideologia implícita e ter 
como complemento normal uma liberdade sem limites para multiplicar 
falsas opções espetaculares, pseudoliberdade que é inconciliável com a 
ideologia burocrática. (Debord, 1997, pp. 76-77)

A argumentação desenvolvida por Debord a respeito do poder 
espetacular concentrado parece antecipar, em algum grau, aspectos 
importantes do movimento de maio de 1968, quando afirma que exis-
tiria no capitalismo burocrático uma tendência para um confronto 
entre as suas versões nacionais, principalmente entre as versões sovié-
ticas e chinesas, e que essa divisão abriria espaço para os movimentos 
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revolucionários não controlados por organizações políticas stalinistas, 
gerando uma crise no capitalismo. De acordo com ele, os conflitos entre 
a URSS e a China são:

Em última análise, o fator mais desfavorável ao desenvolvimento atual da 
sociedade capitalista. A burguesia está perdendo o adversário que obje-
tivamente a sustentava, pois unificava de modo ilusório toda negação 
da ordem existente. Uma tal divisão do trabalho espetacular vê seu fim 
quando o papel pseudorrevolucionário se divide. O elemento espeta cular 
da dissolução do movimento operário vai ser, por sua vez, dissolvido. 
(Debord, 1997, p. 77) 

Como é sabido, um dos principais elementos dos acontecimentos 
de maio na França foi o antissovietismo das principais forças políticas 
que impulsionaram o movimento: anarquistas, situacionistas (o grupo 
de Debord), trotskistas e maoístas. No entanto, o Partido Comunista 
Francês (PCF), representante do sovietismo na esquerda francesa, e for-
temente hostilizado pelo movimento, não foi derrotado politicamente, 
sendo capaz de redirecionar a greve geral dos trabalhadores franceses 
para reivindicações de fundo econômico, o que provocou o esvaziamento 
da dimensão operária do movimento de maio. Sem dúvida, a atuação do 
PCF confirma a interpretação de Debord sobre o papel desempenhado 
pelas correntes stalinistas, de sustentação do capitalismo. Por outro lado, 
o argumento de que a crise do stalinismo em escala mundial favoreceria 
uma revolução proletária não está presente em sua análise, feita no final 
da década de 1980, sobre o período histórico posterior ao movimento de 
maio. Nos comentários escritos em 1988, ele afirma que aconteceu um 
fortalecimento do espetáculo nos países capitalistas mais desenvolvidos, 
o que significa um fortalecimento do poder espetacular difuso.

O poder espetacular difuso

No livro de 1967, Debord defende a existência de uma divisão do 
trabalho em escala mundial entre os países capitalistas menos desen-
volvidos, onde vigora o poder espetacular concentrado, e os países 
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capitalistas mais desenvolvidos, onde vigora o poder espetacular difuso. 
Ele também afirma, conforme o parágrafo 58, que essa divisão serve 
principalmente para a manutenção dos países capitalistas mais desen-
volvidos. Nesse mesmo parágrafo (1997, p. 39), ele argumenta que é o 
desenvolvimento do capitalismo, que produziu uma economia da abun-
dância, a raiz do espetáculo. 

Com relação a esse tema, da origem da sociedade do espetáculo, 
Debord desenvolve uma interpretação que se situa em dois planos, arti-
culados entre si: o econômico, em que se perceberia que a sociedade do 
espetáculo corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das 
forças produtivas no capitalismo, e o político, em que se perceberia que a 
existência da sociedade do espetáculo depende de uma separação entre o 
proletariado como classe e a sua representação política (burocracia parti-
dária), o que esvazia a luta revolucionária.

No pensamento de Debord, não existe uma separação entre o eco-
nômico e o político: o conceito de poder espetacular concentrado cor-
responde a uma investigação sobre o processo de concentração da vida 
econômica no Estado, enquanto o conceito de poder espetacular difuso 
procura compreender o exercício de poder na vida cotidiana capitalista, 
na qual as mercadorias ocuparam todas as dimensões da vida social.

De acordo com Debord, o poder espetacular difuso corresponde à 
ditadura da mercadoria na vida social:

O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a 
vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se 
consegue ver nada além dela; o mundo que se vê é seu mundo. A produ-
ção econômica moderna espalha, extensa e intensivamente, sua ditadura. 
(Debord, 1997, p. 30)

Ainda segundo ele:

O espetacular difuso acompanha a abundância de mercadorias, o desen-
volvimento não perturbado do capitalismo moderno. No caso, cada 
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mercadoria considerada separadamente é justificada em nome da gran-
deza da produção da totalidade dos objetos, cujo espetáculo é um catá-
logo apologético. (Debord, 1997, p. 43)

O poder espetacular difuso corresponderia a uma disseminação 
social da lógica mercantil promovida pelas empresas capitalistas, que, 
dessa forma, podem ser entendidas como instituições que, além dos 
órgãos que compõem o aparelho de estado, também exercem poder na 
sociedade do espetáculo. Em Debord inexiste separação entre uma aná-
lise da lógica econômica do capitalismo, marcada pela produção e con-
sumo de mercadorias, e uma análise histórica do desenvolvimento do 
capitalismo. Se, do ponto de vista da lógica do modo de produção capi-
talista, tal e qual analisada por Marx em O capital, particularmente no 
Livro I, existe uma tendência para a mercantilização de todas as rela-
ções sociais, essa tendência só pode se concretizar historicamente no 
contexto da luta de classes. É dessa maneira que podem ser entendidos 
os argumentos de Debord a respeito da derrota do movimento operário 
como precondição para o desenvolvimento da sociedade do espetáculo, 
bem com o argumento de que o poder espetacular difuso exercido pela 
burguesia corresponde à mercantilização de todas as relações sociais.

A partir de um determinado grau de desenvolvimento, o capita-
lismo passa a ser uma sociedade do espetáculo; isso acontece porque 
as imagens passam a desempenhar um papel de mediação entre a pro-
dução e o consumo de mercadorias. No modo de produção capitalista, 
em geral, as relações sociais acontecem por intermédio da produção e 
consumo de mercadorias; na sociedade do espetáculo, produção e con-
sumo de mercadorias são inseparáveis da produção e consumo de ima-
gens. Nas palavras de Debord: “O espetáculo é o capital em tal grau de  
acumulação que se torna imagem” (1997, p. 25).

As empresas capitalistas, ao promoverem a articulação entre pro-
dução e consumo de mercadorias e produção e consumo de imagens, 
exercem o poder espetacular difuso. Esse poder só pode ser exercido 
mediante uma produção de ideologia. Debord não estabelece apenas 
articulações (mediações) entre o econômico e o político, a dimensão 
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ideológica está presente na sua caracterização das formas do poder espe-
tacular. Se ao poder espetacular concentrado corresponde a ideologia 
burocrática, ao poder espetacular difuso corresponde o que ele entende 
como sendo a ideologia materializada.

Mais uma vez pode-se perceber uma proximidade entre a visão de 
Debord e os pensadores da Escola de Frankfurt. Em Dialética do escla-
recimento, de Adorno e Horkheimer, já era possível perceber a presença 
de uma interpretação de que nos países capitalistas mais desenvolvidos 
estaria acontecendo uma mudança na configuração da ideologia, com o 
esvaziamento da sua dimensão lógico-argumentativa, que articulava lin-
guagem e experiência, em prol do predomínio da linguagem publicitária: 

O tipo de experiência que personalizava as palavras ligando-as às pessoas 
que as pronunciavam foi esvaziado, e a pronta apropriação das palavras 
faz com que a linguagem assuma aquela frieza que era própria dela apenas 
nos cartazes e na parte de anúncios dos jornais. (Adorno e Horkheimer, 
1985, p. 155)

Nos países capitalistas mais desenvolvidos, a própria realidade 
assumiu uma forma ideológica, promovendo uma indistinção entre a 
realidade social e a sua representação, processo denominado por Debord 
como materialização da ideologia:

A materialização da ideologia provocada pelo êxito concreto da produ-
ção econômica autonomizada, na forma do espetáculo, praticamente con-
funde com a realidade social uma ideologia que conseguiu recortar todo o 
real de acordo com seu modelo. (Debord, 1997, p. 137)

A ideologia materializada corresponde a um momento específico 
dentro da produção de ideologia no capitalismo, é o momento em que, 
na interpretação de Debord, a ideologia não possui mais um nome, já 
que aparenta ser a reprodução da realidade. Dessa forma, a história das 
ideologias teria acabado: “A ideologia materializada não tem nome, como 
também não tem programa histórico enunciável. Isso equivale a dizer 
que a história das ideologias acabou” (Debord, 1997, p. 138).
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Não há no livro A sociedade do espetáculo uma análise do papel da 
burocracia nas empresas capitalistas semelhante à análise desse papel 
nos países onde vigora o poder espetacular concentrado no aparelho de 
Estado, mas o argumento sobre a supressão dos nomes das ideologias 
parece estar relacionado à disseminação, a partir da década de 1950, da 
visão, presente por exemplo em Daniel Bell, de que as ideologias acaba-
ram devido ao predomínio de técnicas de gerenciamento presentes tanto 
nos países capitalistas quanto nos “socialistas”. Evidentemente Debord, 
assim como os frankfurtianos, não partilha desse ponto de vista, rea-
firma a existência da ideologia no capitalismo, mas reconhece que ela 
passou por uma mudança significativa assumindo a forma da própria 
realidade.

Nas páginas iniciais do livro, no parágrafo 8, por exemplo, a relação 
entre espetáculo e realidade já havia sido anunciada: “a realidade surge 
no espetáculo, e o espetáculo é o real. Essa alienação recíproca é a essên-
cia e a base da sociedade existente” (Debord, 1997, p. 15). A alienação 
promovida pelo espetáculo corresponde a um empobrecimento da vida 
cotidiana, que seria uma característica da ideologia. Como se pode ler 
no parágrafo 215, no último capítulo do livro: “O espetáculo é a ideolo-
gia por excelência, porque expõe e manifesta em sua plenitude a essência 
de todo sistema ideológico: o empobrecimento, a sujeição e a negação da 
vida real” (Debord, 1997, p. 139).

Desde as primeiras frases, Debord trabalha com um contraponto 
entre as experiências concretas e as representações: o espetáculo corres-
ponde ao processo de autonomização das imagens, conforme o parágrafo 
1: “Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” 
(Debord, 1997, p. 13).

Esse contraponto experiências/representações está presente em 
praticamente todo o livro de Debord, articulando os argumentos desen-
volvidos. A separação experiência/representação acontece na relação 
entre produção e consumo de mercadorias, fazendo com que as mer-
cadorias ocupem o centro da vida social, caracterizando o exercício do 
poder espetacular difuso. Por outro lado, esse exercício é viabilizado, 
conforme os argumentos de Debord, pela separação entre o proletariado 
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enquanto sujeito histórico e a sua representação partidária, o que enfra-
quece a luta revolucionária anticapitalista. Não por acaso, a crítica do 
modelo partidário bolchevique, do partido de vanguarda, ocupa um 
lugar central no livro A sociedade do espetáculo, onde há o questiona-
mento não somente das correntes políticas stalinistas, mas também das 
trotskistas e maoístas, o que, de certo modo, já antecipava as disputas 
políticas existentes no maio de 1968.

O poder espetacular integrado e a sociedade contemporânea

No texto “Comentários sobre a sociedade do espetáculo”, Debord 
desenvolve uma teoria sobre o capitalismo contemporâneo. Ainda que a 
palavra neoliberalismo não apareça no texto, e nem mesmo a palavra glo-
balização, o momento histórico em que se dá a redação dos comentários, 
final da década de 1980, é marcado pela hegemonia da ideologia neolibe-
ral e pela ampliação da presença do capitalismo em escala mundial. Ele 
deixa bastante claro que se trata de um momento histórico distinto, do 
ponto de vista político, do momento em que redigiu o livro A sociedade 
do espetáculo. A derrota do movimento de maio de 1968 significou uma 
maior disseminação, bem como um aprofundamento, da sociedade do 
espetáculo:

Como os acontecimentos de 1968, que se estenderam a diversos países 
nos anos seguintes, não destruíram em nenhum lugar a organização social 
existente, o espetáculo, que dela parece brotar espontaneamente, conti-
nuou a se afirmar por toda parte. Alastrou-se até os confins e aprofundou 
sua densidade no centro. (Debord, 1997, p. 168)

Trata-se de uma derrota com enormes implicações do ponto de 
vista histórico, pois trouxe consigo o esvaziamento do pensamento crí-
tico e dos movimentos revolucionários:

Em toda parte onde reina o espetáculo, as únicas forças organizadas são 
as que querem o espetáculo. [...] Liquidaram com a inquietante concepção 
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que predominara por mais de duzentos anos, segundo a qual uma socie-
dade podia ser criticada e transformada, reformada ou revolucionada. 
(Debord, 1997, p. 183)

O período histórico pós-maio de 68 corresponde a um novo 
momento do capitalismo, ou seja, da sociedade do espetáculo. O livro de 
1967 reconstitui o processo histórico do surgimento do espetáculo, abor-
dando suas diferentes fases, que correspondem a diferentes momentos 
da dominação de classe, até o aparecimento da sociedade do espetáculo. 
Articulando as dimensões econômica, política e ideológica, o argumento 
desenvolvido por Debord aponta o proletariado como o sujeito da trans-
formação revolucionária do capitalismo. O texto de 1988 concentra-
-se na contemporaneidade, e indica o que há de novo na sociedade do 
espetáculo, priorizando a reflexão sobre as formas do poder espetacular, 
devido ao surgimento do poder espetacular integrado. O conceito “inte-
grado” possui um duplo sentido: é a integração das formas anteriores 
do poder espetacular, e que não é simplesmente uma soma das formas 
anteriores, sendo uma superação no sentido dialético do termo, mas é 
também a integração plena entre o espetáculo e a realidade: “Porque o 
sentido final do espetacular integrado é o fato de ele se ter integrado 
na própria realidade à medida que falava dela e de tê-la reconstruído ao 
falar sobre ela. Agora essa realidade não aparece diante dele como coisa 
estranha” (Debord, 1997, p. 173).

Debord aponta cinco características como definidoras do poder 
espetacular integrado:

A sociedade modernizada até o estágio do espetacular integrado se carac-
teriza pela combinação de cinco aspectos principais: a incessante reno-
vação tecnológica, a fusão econômico-estatal, o segredo generalizado, a 
mentira sem contestação e o presente perpétuo. (1997, p. 175)

O desenvolvimento tecnológico é encarado por Debord como algo 
inerente ao capitalismo, enquanto a fusão Estado/Economia (Empresas) 
é apontada como uma característica do capitalismo no século XX. As 
outras três características são vistas por ele como um desdobramento 
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dessa última característica na contemporaneidade. São esses três aspec-
tos que seriam específicos do poder espetacular integrado, indicando a 
sua particularidade como um momento com características distintivas 
dentro do processo de desenvolvimento histórico da sociedade capita-
lista. O conceito de poder espetacular integrado corresponde ao propó-
sito explicitado por Debord de, no contexto da derrota do movimento 
de 1968, valorizar a necessidade de compreensão dos mecanismos da 
dominação que se fortaleceram nesse contexto.

O conceito de poder espetacular integrado, ao chamar a atenção, 
já na década de 1980, para a existência de um processo de aproximação, 
em escala mundial, das formas de poder anteriormente separadas, e que 
distinguiam países capitalistas formalmente democráticos e países capi-
talistas politicamente autoritários ou totalitários, sem dúvida, pode ser 
considerado como uma contribuição decisiva para a compreensão dos 
principais aspectos da vida política contemporânea.

Dentro desse contexto, são especialmente significativos os argu-
mentos a respeito dos vínculos entre conhecimento histórico e democra-
cia: “Pensava-se que a história aparecera, na Grécia, com a democracia. 
Pode-se verificar que ela desaparece do mundo com esta” (Debord, 
1997, p. 182). 

A análise de Debord a respeito da sociedade capitalista na década 
de 1980 pode ser considerada como uma interpretação que antecipa o 
debate contemporâneo a respeito de um Estado “Pós-Democrático”, 
devido à crise da democracia liberal e ao crescimento da presença de 
elementos típicos de um Estado de Exceção. A situação política brasi-
leira marcada pelo golpe de estado, disfarçado sob a aparência de um 
processo legal de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, e pela 
ascensão ao poder de um político de extrema direita é um dos exemplos 
da mistura de democracia formal e ditadura que a existência do poder 
espetacular integrado produz.

A atualidade dos argumentos de Debord sobre o poder espetacular 
integrado e o desaparecimento do conhecimento histórico e da demo-
cracia pode ser percebida também quando ele estabelece um parale-
lismo entre práticas de dominação que marcaram o poder espetacular 
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concentrado, como os processos de Moscou durante a ditadura de Stálin, 
e a realidade contemporânea, quando as reputações podem ser modifica-
das a qualquer momento:

É permitido mudar todo o passado de alguém, modificá-lo radicalmente, 
recriá-lo no estilo dos processos de Moscou, sem que seja necessário 
recorrer ao peso de um processo. É possível matar com menos gastos. Os 
falsos testemunhos, talvez canhestros – mas que capacidade de sentir essa 
falta de jeito pode sobrar nos espectadores que serão testemunhas das 
façanhas desses falsos testemunhos? -, e os falsos documentos, sempre 
excelentes, nunca podem faltar aos que governam o espetacular integrado, 
ou a seus amigos. (Debord, 1997, pp. 180-181) 

Qualquer semelhança entre as palavras de Debord e os inúmeros 
exemplos, e não só no Brasil, da articulação entre mídia, aparato policial 
e poder judiciário com o objetivo de desconstrução de lideranças políti-
cas não é, evidentemente, mera coincidência. O exercício da autoridade 
espetacular depende do esvaziamento da possibilidade da busca pela 
verdade, com o desaparecimento dos espaços públicos que sustentavam 
uma opinião pública autônoma:

Já não existe ágora, comunidade geral; nem existem comunidades restri-
tas a grupos intermediários ou a instituições autônomas, a salões ou cafés, 
aos trabalhadores de uma mesma empresa; nem nenhum lugar onde o 
debate sobre as verdades que concernem àqueles que lá estão possa se 
liberar de modo durável da esmagadora presença do discurso midiático 
e das diferentes forças organizadas para substituí-lo. (Debord, 1997, 
p. 181)

O discurso midiático pode ser considerado, dessa forma, como 
um componente indispensável para a existência do poder espetacular 
integrado, ainda que isso não signifique que vivemos em um momento 
histórico marcado pela dominação dos meios de comunicação. Debord 
faz questão de deixar bem claro que existe uma crítica espetacular da 
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sociedade do espetáculo, incapaz de ir além das suas manifestações 
superficiais, daquilo que é do plano do visível, sendo incapaz de questio-
nar o que permanece oculto, como um segredo:

A discussão vazia sobre o espetáculo – isto é, sobre o que fazem os donos 
do mundo – é organizada pelo próprio espetáculo; destacam-se os gran-
des recursos do espetáculo, a fim de não dizer nada sobre o seu uso. Em 
vez de espetáculo, preferem chamá-lo de domínio da mídia. (Debord, 
1997, p. 170)

Se a sociedade do espetáculo, na perspectiva de Debord, não pode 
ser compreendida como uma forma de vida social em que os meios de 
comunicação dominam, isso não quer dizer que ela possa ser compreen-
dida sem uma investigação da atuação dos meios de comunicação dentro 
de um contexto de reflexão sobre as relações entre poder e espetáculo. 

Refletir sobre os vínculos entre poder e espetáculo em Debord é 
procurar compreender como esse autor pensa a relação entre política e 
comunicação. Em seus textos essa relação possui uma dupla dimensão: 
por um lado, a comunicação é pensada como estando diretamente vin-
culada ao exercício do poder na sociedade do espetáculo, sendo contro-
lada por grandes corporações ou pelo aparelho de Estado; por outro, 
desde que baseada no diálogo em espaços públicos, ela é fundamental 
para a transformação revolucionária da sociedade. É necessário ressal-
tar que ele diferencia a comunicação unilateral, vinculada ao exercício 
do poder, da comunicação baseada no diálogo. O vínculo entre comuni-
cação unilateral e dominação é total: “ O que é comunicado são ordens; 
de forma altamente harmoniosa, os responsáveis por essas ordens são os 
mesmos que vão dizer o que pensam delas” (Debord, 1997, p. 171).

No livro de 1967, esse vínculo já era afirmado, dentro do contexto 
de uma reflexão que visa à totalidade da sociedade capitalista, com-
preendida da perspectiva do seu modo de produção. Dessa perspectiva, 
as várias práticas comunicacionais são pensadas como formas particula-
res da sociedade do espetáculo:



Cláudio Novaes Pinto Coelho, Vera Chaia

248

Sob todas as suas formas particulares – informação ou propaganda, 
publicidade ou o consumo direto de divertimentos –, o espetáculo cons-
titui o modelo atual da vida dominante na sociedade. É a afirmação oni-
presente da escolha já feita na produção, e o consumo que decorre dessa 
escolha. (Debord, 1997, pp. 14-15)

Entendimentos superficiais do termo sociedade do espetáculo 
reduzem o espetáculo a uma dominação social exercida pelos meios 
de comunicação. Nada mais longe da visão de Debord, que em vários 
momentos dos seus textos afirma explicitamente que a origem do espe-
táculo é o exercício do poder pelas classes dominantes, e que, especifica-
mente na sociedade do espetáculo, ou seja, nas sociedades capitalistas a 
partir de um certo grau do seu desenvolvimento, o espetáculo surge dire-
tamente do processo de acúmulo de capital:

A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superfi-
cialmente espetacular, ela é fundamentalmente espetaculoísta. No espetá-
culo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo. 
O espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo. (Debord, 
1997, p. 17)

O questionamento que Debord faz da comunicação consiste no seu 
vínculo com a produção de monólogos, o que é essencial para as práticas 
de dominação, e não pode ser entendido como um questionamento das 
tecnologias comunicacionais:

Se o espetáculo, tomado sob o aspecto restrito dos “meios de comuni-
cação de massa”, que são sua manifestação superficial mais esmagadora, 
dá a impressão de invadir a sociedade como simples instrumentação, tal 
instrumentação nada tem de neutra; ela convém ao automovimento total 
da sociedade. Se as necessidades sociais da época na qual se desenvol-
vem essas técnicas só podem encontrar satisfação com sua mediação, se a 
administração dessa sociedade e qualquer contato entre os homens só se 
podem exercer por intermédio dessa força de comunicação instantânea, 
é porque essa “comunicação” é essencialmente unilateral; sua concentra-
ção equivale a acumular nas mãos da administração do sistema os meios 
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que lhe permitem prosseguir nessa administração. A cisão generalizada 
do espetáculo é inseparável do Estado moderno, isto é, da forma geral 
da cisão da sociedade, produto da divisão do trabalho social e órgão da 
dominação de classe. (Debord, 1997, pp. 20-21) 

Debord postula a existência de uma oposição entre a comunicação 
baseada no olhar, que sempre reproduz a sociedade do espetáculo, e a 
prática do diálogo:

Mas o espetáculo não pode ser identificado pelo simples olhar, mesmo 
que este esteja acoplado à escuta. Ele escapa à atividade do homem, 
à reconsideração e à correção de sua obra. É o contrário do diálogo. 
Sempre que haja representação independente, o espetáculo se reconstitui. 
(Debord, 1997, p. 18)

Em um momento como o que estamos atravessando, em que se dá 
o crescimento de partidos e lideranças políticas com tendências tota-
litárias, ao mesmo tempo que acontece o fortalecimento do poder das 
grandes corporações, em especial das que atuam no mundo virtual, e que 
desenvolvem instrumentos cada vez mais sofisticados de controle social, 
é de grande atualidade o contraponto estabelecido por Debord, entre 
as formas de poder espetacular e a prática do diálogo. A luta contra o 
totalitarismo e o poder corporativo depende da existência e do fortaleci-
mento de espaços e instituições democráticas, que valorizam o diálogo.
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e o privado: campanhas eleitorais de 
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Introdução
Este trabalho parte da perspectiva de que as relações que os seres 

humanos estabelecem entre si são mediadas pelo imaginário2. Uma per-
cepção explicitada por Althusser, em 1969, e seguida por inúmeros pes-
quisadores que passaram a entender as sociedades como construídas e 
organizadas com o cimento do simbólico. 

A partir de Pêcheux (1990), concebe-se o discurso como o lugar 
onde as práticas sociais são materializadas, o ponto de encontro entre 
o sujeito, a história e a ideologia, a qual deixa de ser entendida como 
falsificação da realidade para tornar-se a matéria-prima dos sujeitos 
que interpela e constitui. A ideologia, agora compreendida como visão 
de mundo, existiria em todas as sociedades humanas, independente 

1 Este artigo é fruto de reflexões e análises ocorridas durante o projeto Lideranças políticas: 
características e questões institucionais, financiado pela Fapesp - processo: 17/02644-3.

2 O imaginário usaria o simbólico “não somente para exprimir-se [...] mas para existir, para 
passar do virtual a qualquer coisa mais” (Castoriadis, 1995, p. 154).
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da forma histórica que a define e condiciona. Nesse sentido, seria uma 

ilusão falar no esvaziamento das ideologias nos palcos da política levada 

a cabo em sociedades do espetáculo (Debord, 2007). 

Desde que o marketing eleitoral e a imagem das lideranças passa-

ram a ter papel primordial nos jogos do poder, com o advento da demo-

cracia de público (Manin, 1995), a política modificou seus modos de 

apresentação, mas manteve e multiplicou lutas que tiveram a moder-

nidade e seu imaginário como pano de fundo. Em outras palavras, se 

ideologias políticas bem demarcadas como comunismo, socialismo e 

liberalismo perderam terreno para a imagem das lideranças nos embates 

pelo poder (Manin, 1995), isso não significa que desapareceram ou que 

a luta ideológica deixou de existir.

A modernidade, apesar de líquida (Bauman, 2001), mantém de 

modo hegemônico seus fundamentos ideológicos nas organizações polí-

ticas ocidentais: a crença no indivíduo como portador de direitos uni-

versais; a separação entre os espaços público e privado (apesar de que os 

discursos contra-hegêmonicos sempre foram rapidamente ouvidos).

 Pelo menos desde Mary Wollstonecraft (2016), reivindicam-se 

direitos das mulheres, as quais não teriam sido incluídas na categoria de 

indivíduos dos contratos sociais (Pateman, 1993). Relegadas ao espaço 

privado, eram percebidas como seres antinômicos à razão, plenos apenas 

de sentimentos e emoções, devendo estar longe da política ou de qual-

quer assunto público. 

Tomando como pressuposto que o imaginário da modernidade e 

da constituição de um novo modelo de governo, longe dos parâmetros 

absolutistas, perpassou as distintas metamorfoses do governo represen-

tativo e chegou à democracia de público (Manin, 1995) em forma de 

discursos audiovisuais que buscam interpelar o interlocutor com dife-

rentes objetivos, indaga-se: como se comportam, na disputa eleitoral,  
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as mulheres que reivindicam a participação no espaço público da polí-
tica? Que estilos de liderança política3 constroem aquelas das quais não 
se espera que sejam líderes? 

O objeto diz respeito à construção da imagem pública de candi-
datas em campanhas presidenciais no Brasil, dentro do horário gratuito 
de propaganda eleitoral (HGPE), espaço midiático de uso exclusivo do 
campo político, uma peculiaridade brasileira, instrumento dos partidos 
para apresentarem suas propostas e candidaturas nos 45 dias anteriores 
às eleições.4 O corpus é composto pelas propagandas eleitorais de seis 
campanhas presidenciais brasileiras, a saber: Heloísa Helena (2006); 
Dilma Rousseff (2010, 2014); Marina Silva (2010; 2014) e Luciana 
Genro (2014). A metodologia utilizada alia análise do discurso à pers-
pectiva de gênero. Como as estratégias discursivas ocorrem tendo como 
pano de fundo o campo político, o comportamento das candidatas vai 
ser observado em relação à atuação nesse espaço.

A democracia de público brasileira, que só começou após a queda 
da censura, com o fim do regime militar, permitiu que o HGPE se tor-
nasse uma variável explicativa do voto, associado à mídia em geral e às 
predisposições dos eleitores (Aldé e Vasconcelos, 2012; Veiga, 2001; 
Cervi e Massuchin, 2011). Desde 1995, a propaganda eleitoral brasileira 
é regulada tendo como um dos seus objetivos visibilizar a participação 
da mulher na política, devido à percepção de que a pouca presença femi-
nina passa por questões históricas, simbólicas e materiais. 

O Brasil, que também chegou à modernidade de modo tardio, sem 
alcançar o ideal dos direitos humanos de modo abrangente, conjuga 
em si uma série de tempos que vão da luta pelo respeito ao indivíduo 
às reivindicações pela participação política de grupos. Vivencia, simulta-
neamente, distintas fases da modernidade. Por vezes, seguindo seus pre-
ceitos; por outras, ainda os reivindicando.

3 Compreende-se por “estilo de liderança política” as imagens que emergem nos discursos 
audiovisuais das candidatas.

4 De acordo com a lei em vigor até a eleição presidencial de 2014. O tempo dos partidos 
no horário eleitoral é proporcional a sua bancada (ou a da sua coligação) na Câmara dos 
Deputados.
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Entendendo que o HGPE, além de ser lócus das disputas polí-
ticas de imagens é também um importante espaço de apresentação de 
visões de mundo, o artigo tem como objetivos observar como o imaginá-
rio hegemônico da modernidade é reproduzido e atualizado, bem como 
refletir acerca das estratégias discursivas de transgressão de imaginários 
que imputam à mulher somente o trabalho no espaço privado. 

O texto está dividido em quatro partes. A primeira apresenta os 
preceitos da “política do cuidado”, que defende a participação política das 
mulheres, afirmando uma vocação para a proteção e o afeto. Em seguida, 
passa-se à apresentação da visão predominante nos feminismos acerca 
da presença da mulher na política, realizada longe de quaisquer cren-
ças em determinada natureza ou tendência. Na seção seguinte, realiza-se 
uma breve explicação dos obstáculos simbólicos para a participação polí-
tica de mulheres e a emergência de lideranças femininas. A terceira seção 
descreve as articulações entre gênero, discurso e ideologia, explicando a 
metodologia utilizada na análise das campanhas. Por fim, a última parte 
trata da análise das imagens que surgem nos discursos das mulheres 
candidatas na propaganda eleitoral brasileira. 

Política do cuidado

O imaginário da modernidade estabeleceu a crença nos direitos 
universais de todo indivíduo ao mesmo tempo que excluiu de tal catego-
ria as mulheres, incapazes de chegar à “idade da razão” (Dülmen, 2016; 
Pateman, 1993). Marginalizou também africanos, latinos, indígenas, 
obscurecendo o fato de que a luta pela igualdade em direitos políticos 
passa pelo reconhecimento das diferenças e a sua não hierarquização 
baseada em costumes e privilégios sociais. Nesse sentido, a defesa das 
mulheres na política se conjuga à da diferença: distinguem-se pela 
experiência, a socialização, os obstáculos (apesar de iguais aos homens 
quanto à capacidade de participar dos debates e decisões públicas). 

Gilligan (1982), afirmando recusar qualquer essencialismo, diz que 
as mulheres têm uma moral abstrata e uma empatia diferenciada, devido 
à educação voltada ao estímulo dos laços afetivos dentro do espaço fami-
liar. Autoras influenciadas por ela (1982), entretanto, tiveram posição 
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mais naturalizante, apontando a experiência da maternidade como fun-
damental para o reencontro com a identidade feminina e o distancia-
mento de uma razão opressora própria do masculino (Ruddick, 1989). 
A importância da participação política de mulheres se daria, assim, 
pela entrada de outro tipo de sensibilidade e moral nos jogos do poder: 
“graças a essa infusão de valores hoje considerados privados, a prá-
tica política se transformaria. [...] Haveria mais ética, generosidade e 
altruísmo” (Miguel, 2001).

Pelo menos dois outros tipos de luta política (distantes da defesa 
das mulheres devido a uma questão moral) almejam a participação femi-
nina no espaço público do poder: a afirmação de uma diferença de inte-
resses e a de uma diferença estrutural. O primeiro aduz que as mulheres 
são as melhores advogadas de si, posto que possuem legítimos interesses 
relacionados ao gênero; o segundo, que devem participar por uma ques-
tão de igualdade política, podendo colaborar na construção de melhores 
projetos, devido à perspectiva social (Young, 2006). Nesse caso, a variá-
vel crucial seria a da diversidade representativa nos espaços do poder. 

Essas duas últimas correntes de feministas, além de questiona-
rem a separação entre os espaços público e privado, bem como as fun-
ções estabelecidas para as mulheres socialmente, percebem que a política 
do cuidado “termina por perpetuar a inserção subordinada das mulhe-
res no mundo da política, na medida em que o cartão de ingresso é exa-
tamente a negação da ação em defesa dos próprios interesses” (Miguel, 
2001, p. 253).

A luta das mulheres no Brasil para o aumento da presença femi-
nina no poder tem adeptas nas três linhas de defesa. Os movimentos 
sociais, contudo, tendem a destacar a importância da defesa da igual-
dade política e da perspectiva diferenciada das mulheres devido à expe-
riência particular que envolve o gênero: discriminação; leis que as afetam 
de modo específico sendo debatidas no Congresso e formuladas por 
homens; violências simbólicas e físicas, etc. A próxima seção irá discor-
rer, brevemente, sobre as dificuldades de emergência, na política institu-
cional, de lideranças femininas.
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Simbolismos prejudiciais

O campo político – desde a sua organização para atuar em gover-
nos representativos – é predominantemente masculino, sendo a  
subrepresentação das mulheres considerada um problema em Estados 
democráticos, cujo esforço para tentar promover a igualdade de gênero 
na política é realizado sobretudo por meio de mecanismos institucio-
nais, como a imposição de cotas para candidatas nas listas partidárias ou 
em cadeiras nos parlamentos. 

A implementação das cotas costuma passar pelo apoio à represen-
tação descritiva (Pitkin, 1967), que se baseia em uma afinidade iden-
titária entre representante e representado, ou à política de presença 
(Philipps, 1996), que discorda do argumento da identidade e afirma a 
importância de distintas perspectivas nos espaços do poder, bem como 
da igualdade na representação dos grupos da sociedade (Phillipps, 1996; 
Young, 2006). 

No entanto, o horizonte da igualdade possui obstáculos materiais 
e simbólicos que dificultam maior participação política feminina, ainda 
que haja estímulo estatal para isso. Esses óbices encontram raízes nos 
contratos sociais da modernidade que teriam criado, simultaneamente, a 
liberdade e a dominação ao prescrever o espaço público para os homens e 
delimitar a atuação das mulheres ao âmbito doméstico (Pateman, 1993). 

A divisão colabora para a produção dos lugares socialmente rela-
cionados ao masculino e ao feminino, prejudicando – entre outros fato-
res – as possibilidades de ascensão das mulheres ao campo do poder, 
tendo em vista que a liderança política está ligada ao espaço público e às 
possibilidades de atuação nele.

 Os estereótipos, compreendidos como “creencias generalizadas 
y socialmente compartidas acerca de los atributos de las personas que 
conforman um determinado grupo social” (García, 2014, p. 49), são, de 
acordo com Molero (apud García, 2014, p. 49), “una de las principales 
causas por las que las mujeres enfrentan más obstáculos que los varones 
para alcanzar puestos directivos y de alta responsabilidad”.
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Nesse sentido, o gênero5 é “una manera primaria de significar rela-
ciones de poder” (Llombart, 2007, p.  66). O que Charaudeau (2008) 
chama de imaginários de verdade (percepções significantes que essencia-
lizam o mundo em um saber provisoriamente absoluto) colabora para a 
naturalização do que é socialmente injusto e desigual.

O Brasil é um dos países com mais baixo número de representan-
tes de gênero no parlamento, com 78 anos separando a conquista do 
direito ao voto feminino da eleição da primeira mulher à presidência do 
país, levada ao cargo pelas mãos de Lula, ou seja, pelo capital político do 
ex-presidente (Martins, 2012).

Observar os discursos das mulheres que almejam o poder é fun-
damental para perceber a que imaginários se aliam quando constroem 
suas imagens e pedem votos e para refletir se essa participação – ainda 
que pequena – estimula outras; se combate ou atualiza estereótipos. A 
seção seguinte é destinada à metodologia para a análise das campanhas 
eleitorais, muitas vezes portas de entrada no espaço público do poder, e à 
explicação do funcionamento dos discursos.

Gênero, discurso, ideologia

Pelo menos desde Gramsci (1978) se compreende que a hegemo-
nia política não significa simplesmente ter em mãos os aparelhos coer-
citivos do Estado. Nessa direção, o italiano concluiu que a busca pelo 
poder tampouco estaria restrita à disputa econômica pelos meios de 
produção. Sua percepção influenciou Althusser (1985) e a inflexão rea-
lizada pelo autor no conceito marxista de ideologia: longe de estar res-
trita à classe dominante e de encontrar-se separada do real, a ideologia 
seria estruturalmente a-histórica, um sistema de representações fruto do 
inconsciente, a expressão da relação imaginária dos seres humanos com 
o seu mundo (Althusser, 1985). Para Althusser, é a ideologia que inter-
pela e produz os sujeitos.

5 O conceito de gênero foi trazido aos estudos sociais por feministas anglo-saxãs, no final 
da década de 1970, com o intuito de diferenciar determinismos biológicos de condiciona-
mentos sociais (Scott, 2012).
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Distanciada de seu caráter de falsificação da realidade, a ideologia 
passou a ser entendida também como prática social, o instrumento pelo 
qual os aparelhos ideológicos do Estado (dentre eles a escola e a igreja) 
são reproduzidos. As reflexões de Althusser (1985), influenciadas por 
Gramsci, mas também pela psicanálise (Freud e Lacan), foram a fonte 
na qual Pêcheux encontrou as novas águas da ideologia, que, fazendo 
parte da prática e, consequentemente, do real, também deveriam ter sua 
materialidade. Indo além de Althusser (1985), Pêcheux (1990) percebeu 
que as práticas sociais simbólicas e plenas de ideologia (a qual é sedi-
mento dos imaginários sociais e políticos) estavam materializadas nos 
discursos, que poderiam ser analisados a partir de procedimentos que 
passariam pela observação da ligação dos enunciados à série de discursos 
que teriam permitido a emergência de determinadas falas e os efeitos de 
sentido que estas provocam.

A análise do discurso concebida por Pêcheux (1990) compreende a 
ideologia como visão de mundo, mas ainda conserva forte influência do 
materialismo histórico: o sujeito é fruto do seu tempo, não está isolado 
da estrutura. Nesse sentido, a originalidade do sujeito é sempre uma 
ilusão, sendo ele condicionado por aspectos materiais. 

A AD é um método de apreensão das condições materiais e histó-
ricas de um contexto específico e de compreensão dos efeitos de sentido 
de um discurso. O modo como a AD opera destaca: (1) as formações 
discursivas de determinado momento: séries de discursos que se rela-
cionam e se alinham a determinadas (2) formações ideológicas: visões 
de mundo que fundamentam discursos e (3) interdiscursos: enunciados 
anteriores que permitem o novo dizer, criando as (4) condições de emer-
gência e produção dos discursos: relacionadas aos fatores materiais de 
uma sociedade e às ideologias circundantes. Entre esses distintos proce-
dimentos que devem ser realizados pelo analista, Pêcheux (1990) subli-
nhou a importância da observação da posição-sujeito, isto é, da análise 
do sujeito discursivo, constituído pelo lugar do indivíduo no todo social 
(no caso deste trabalho, no campo político), combinada ao lugar que 
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pretende construir para si no discurso. Nesse sentido, depreende-se a 

existência de um “lugar de fala”, produzido tanto discursivamente como 

pelo ambiente cognitivo.

Assim, a fala dos sujeitos é analisada para jogar luzes nas ideologias 

que lhe permitem emergir, como fonte dos efeitos de sentido que criam e 

reproduzem realidades. O estudo das falas dos sujeitos passou a ocorrer 

em um momento no qual os grandes relatos sobre o mundo deixaram 

de dar conta da realidade, que se mostrava cada vez mais plural (Priore, 

2009). Coincidiu com a segunda onda do feminismo e a emergência do 

seu famoso lema “o pessoal é político”, destacando a importância de aten-

tar-se ao funcionamento da esfera privada e possibilitando ver suas ínti-

mas relações com a pública. A perspectiva de gênero se une à AD ao 

valorizar a importância das ações simbólicas dos sujeitos; os significados 

na construção da organização da ordem social; o entendimento de que 

os discursos não são neutros. 

Aliar gênero e discurso implica observar formações discursivas e 

ideológicas com um recorte específico, buscando perceber os significados 

da construção da imagem da mulher na política e os seus condiciona-

mentos. Ao romper com o positivismo na defesa da impossibilidade da 

neutralidade e da objetividade, a perspectiva de gênero (Haraway, 1995) 

concorda que todo discurso tem sujeito, história e ideologia, e o discurso 

científico não é uma exceção. 

Este trabalho pretende colaborar para o entendimento de que 

imagens de mulheres candidatas relacionadas aos espaços do privado 

reforçam antigos estereótipos, estimulando de modo apenas indireto a 

participação política de gênero. A seção a seguir, trata das imagens das 

mulheres candidatas à presidência do Brasil, realizando reflexões a partir 

da teoria política feminista. 
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A mãe, a herdeira, a guerreira: as imagens do gênero nas disputas 
em campanhas nacionais6

A perspectiva de gênero (Haraway, 1995), aliada à análise do dis-
curso, que teve seus princípios em Pêcheux (1990), orientou metodolo-
gicamente7 o olhar na observação do horário eleitoral noturno8 de seis 
campanhas presidenciais brasileiras, a saber: Heloísa Helena (2006); 
Dilma Rousseff (2010, 2014); Marina Silva (2010; 2014) e Luciana 
Genro (2014). O corpus deste artigo totalizou 80 propagandas eleito-
rais, sendo 20 programas de Heloísa Helena e Luciana Genro e 40 de 
Marina Silva e Dilma Rousseff. Para responder como se comportam, na 
disputa eleitoral, as mulheres que reivindicam a participação no espaço 
público da política e que estilo de liderança constroem, cada campanha 
foi analisada separadamente e, depois, cotejada com as demais. Tendo 
em vista que as estratégias discursivas ocorrem tendo como pano de 
fundo o campo político, o comportamento das candidatas também vai 
ser observado em relação a ele. 

Heloísa Helena, antiga petista, foi expulsa do PT pelas discordân-
cias em relação à política econômica do partido e pelas críticas realiza-
das em público em relação a isso. Sua carreira começou nos movimentos 
sociais. Heloísa passou por vários cargos importantes, foi senadora e 
era bastante conhecida pela postura crítica e combativa. Fundadora do 
PSOL, seguiu com uma das que eram bandeiras tradicionais do PT: 
a defesa da ética na política. Teve 1 minuto e 10 segundos no horário 
eleitoral.

6 Panke (2014) chegou à constatação semelhante sobre as imagens mobilizadas sobre 
mulheres políticas, analisando spots de candidatas a presidentas na América Latina. A 
imagem de herdeira, entretanto, não foi verificada por ela e aparece como fundamental 
nesta pesquisa, por ser o éthos que apresenta Dilma Rousseff aos eleitores em 2010 e que 
reapresenta Marina Silva em 2014. Sobre isso, ver: Martins, 2019b.

7 Refere-se ao fato de que epistemologia e teoria política feminista orientaram a postura 
metodológica para observar os discursos políticos, ajudando a entender porque determi-
nadas imagens emergem na fala de mulheres, construindo novos estilos de liderança.

8 O recorte foi devido ao fato de que o período é considerado o “horário nobre” da TV 
aberta, por ter mais audiência.
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Dilma Rousseff foi militante da esquerda na época da ditadura 
militar e ex-integrante do Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
Não era uma petista histórica e nunca concorrera a cargos políticos, 
motivos que, provavelmente, fizeram-na ser a herdeira autorizada de 
Luís Inácio Lula da Silva (Lula): era preciso haver uma candidatura des-
vinculada dos escândalos de corrupção que atingiram o PT. Havia sido 
ministra da Fazenda e da Casa Civil, durante os governos do ex-presi-
dente. Eleita em 2010, foi candidata à reeleição. Sua primeira campanha 
teve 10 minutos e 40 segundos de horário eleitoral; a segunda, 11 minu-
tos e 25 segundos.

Marina Silva, a herdeira rejeitada do lulismo, tem uma trajetó-
ria marcada pela superação individual e por lutas contra os poderosos 
da sua região. Alfabetizada aos 16 anos, formou-se em História e foi 
filiada ao PT desde nova. Em 1984, ajudou a fundar a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), no Acre. Ministra do Meio Ambiente dos 
governos Lula, saiu do partido para concorrer à presidência pelo Partido 
Verde (PV), em 2010. Em 2014, já fora do PV e membro do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), seria candidata a vice, mas o acidente que 
vitimou Eduardo Campos acabou tornando-a protagonista da campa-
nha presidencial do PSB. Contou com 1 minuto e 24 segundos de horá-
rio eleitoral na primeira campanha e 2 minutos e 4 segundos na segunda.

Luciana Genro, que já havia pertencido a ala de petistas radicais, 
acabou sendo expulsa do PT, junto com Heloísa Helena, devido às 
divergências públicas com o partido. Advogada defensora dos direitos 
humanos, também é filha de Tarso Genro, ex-ministro da Educação, de 
Lula. Como Marina, entrou na disputa presidencial de 2014 por acaso, 
depois da desistência do senador Randolfe Rodrigues. Teve 52 segundos 
no HGPE.

Partidos e personagens se repetiram nessas campanhas, refletindo 
a pouca abertura do sistema partidário nacional para candidaturas de 
mulheres e o baixo estímulo para que concorram a cargos políticos. 
Como percebido, as candidatas são todas do amplo espectro da esquerda 
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(posição evidenciada pela trajetória e o lugar de fala que constroem 
discursivamente) e tiveram suas carreiras políticas perpassadas pelo 
lulismo. 

Entretanto, a primeira mulher que uniu desejo e possibilidade de 
chegar ao mais alto cargo do país se encontrava no campo da direita. 
Pré-candidata pelo PFL, em 2002, Roseana Sarney encarnou a pro-
messa de ser um “fenômeno eleitoral de votos”, até eclodirem denúncias 
de corrupção envolvendo seu marido. Seu jingle mobilizava a condição 
de gênero “eu sou a grande maioria da população que pilota jato, auto-
móvel, casa ou caminhão. Me chamo Ana, Juliana, eu sou a mulher”. 

No exemplo de Roseana, o gênero foi mobilizado de modo posi-
tivo. Ao mesmo tempo que precisava destacar a força da mulher e con-
vencer que a possuía, se o argumento não servisse, vinha outro logo em 
seguida: “com competência não importa se quem manda é Joana ou é 
João”. No segundo caso, parece que mesmo se a defesa do gênero foi feita 
porque Roseana não podia fugir a esse lugar de fala, não deixou de mos-
trar que uma perspectiva diferente nos jogos do poder, a da mulher, esta-
ria presente, já que ela era “a mulher”. Dilma foi eleita, em 2010, com 
slogan parecido: “é a vez da mulher”, apontando que sua eleição indica-
ria a possibilidade de uma representação descritiva (Pitkin, 1967), tendo 
em vista que o campo político é um lugar tradicionalmente masculino.

Esse espaço, definido por Bourdieu como “o lugar de uma concor-
rência pelo poder que se faz por intermédio de uma concorrência pelos 
profanos ou, melhor, pelo monopólio do direito de falar e de agir em 
nome de uma parte ou totalidade dos profanos” (1989, p.  185), tem 
características em comum com outras esferas sociais: envolve lutas nas 
quais se disputa a obtenção e acumulação de seu capital específico. 

As estratégias para o vencimento dos embates seriam forjadas a 
partir de habitus, que o autor define como a incorporação de disposições 
duradouras (Bourdieu, 1989), uma segunda natureza social responsá-
vel por “indicar” o agir em direção à aceitação dentro de um campo, os 
modos de consolidação neste. 

Participar das batalhas que têm como juízes profanos e profanas 
sendo mulher é, de certo modo, tenta consolidar novos capitais, distintos 
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dos tradicionais, estimulando, consequentemente, a produção de novos 
habitus. Nas observações dos discursos, três tipos ideais se repetiram na 
emergência das imagens. As conclusões foram sintetizadas e elencadas a 
seguir.

A mãe

Mobilizada a partir dos imaginários da sensibilidade, do cuidado 
e do amor incondicional, a aura da mãe é cercada de elementos místi-
cos: é aquela que não abandona, na qual se pode confiar. As condições 
sociais de produção desse discurso são possibilitadas tanto pelo gênero 
como pelo interdiscurso religioso, que louva a mulher submissa, mater-
nal e capaz dos maiores sacríficios. Quando a mãe aparece em campa-
nhas não é diferente. Ela sai do espaço privado pelo amor estendido a 
todos os brasileiros a quem protegerá. A formação ideológica que per-
mite as séries de discursos de construção da mãe tem base conservadora: 
a imagem mobilizada não é a da mãe solteira, a mãe que optou por pro-
dução independente ou a divorciada. É uma mãe como qualquer uma 
poderia ser, mas não é uma qualquer. Das imagens mais mobilizadas por 
Dilma em 2010 e 2014, uma vem geralmente articulada a outras ima-
gens tradicionais do gênero: é a dona de casa, a responsável pelo lar, a 
que soube construir uma família. Heloísa Helena, política cristã e cató-
lica, evocou as mães que, como ela, ensinavam aos filhos que “roubar é 
feio”.

A guerreira

A campanha eleitoral não é a primeira das batalhas dessa mulher. 
Ela sabe o que é sofrer na vida, pois saiu do espaço privado, enfren-
tando muitas batalhas. Os imaginários dos feitos heroicos e das supe-
rações impossíveis aparecem unindo vida pessoal à história do país. A 
evocação da sua coragem aparece nos discursos, nos jingles, nos lemas de 
campanha. Em 2006, Heloísa se apresentou como um “coração valente”: 
o interdiscurso da corrupção permitia que ela fosse contra a formação 
discursiva dominante, na esquerda, de defesa do então presidente Lula. 
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Os enunciados moralistas, entretanto, a ligavam a formações ideológi-
cas conservadoras. Em 2014, Dilma repetiria o lema de Heloísa Helena, 
buscando gerar efeitos de sentido diferentes: referia-se à força da candi-
data na ditadura e à bravura para enfrentar o difícil momento pelo qual 
o país passava. Em 2010, Marina seria apresentada como aquela que 
teria “coragem pra fazer diferente”, discurso que, em seus variados senti-
dos, remetia aos interdiscursos tanto do período da disputa, quando era 
opção à costumeira polarização entre PT x PSDB, como os da trajetó-
ria da menina que havia juntado forças para se alfabetizar aos 16 anos e 
lutar ao lado de Chico Mendes pelo meio ambiente.

A herdeira 

Aquela que reúne distintas características positivas que a tornam 
capaz de levar um importante e benéfico legado adiante, capaz de fazer 
com o que o novo tempo não esteja distante da esperança cultivada no 
presente ou outrora, em alguma era de ouro do país. O imaginário da 
esperança em uma continuidade positiva é a fonte dos discursos da her-
deira. Os interdiscursos que permitem a emergência dos enunciados da 
herdeira apontam para a aceitação de significados positivos relaciona-
dos ao seu antecessor. Foi o primeiro éthos mobilizado por Dilma em 
2010 e por Marina em 2014. Dilma, na verdade, foi mais que herdeira. 
Figura que possibilitava a reeleição virtual de Lula, era sua face femi-
nina (Martins, 2012): não somente porque havia ajudado a construir os 
governos do ex-líder petista, mas também porque nutria os mesmos sen-
timentos que ele, a favor dos pobres e contra as injustiças. Marina segui-
ria adiante com a missão de Eduardo Campos, vitimado em um acidente 
de avião: não desistiria do Brasil. Essa frase, dita por Campos na última 
entrevista (dada ao Jornal Nacional, da Rede Globo), virou lema da can-
didata, que mostrava aceitar o desafio de tentar reproduzir o trabalho do 
líder de Pernambuco, nacionalmente. Ainda que possuísse qualidades, a 
herdeira estava ali porque o líder principal não pudera estar. Novamente, 
é uma mulher de fibra, que saiu do lar por uma missão maior, formação 
ideológica que segue indicando que a política é um lugar incomum para 
o gênero.
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Entre a mãe, a guerreira e a herdeira, vale destacar, outras imagens 
foram mobilizadas e tiveram importância nas campanhas eleitorais ana-
lisadas: a ambientalista (Marina, 2010) e a gestora (Dilma, 2010 e 2014) 
são outros ethé que estiveram presentes nas propagandas. Os tipos ideais 
selecionados dizem respeito às imagens reiteradas de 2006 a 2014, por 
diferentes personagens e partidos nas disputas eleitorais brasileiras, con-
figurando, pelo discurso, uma espécie de novo habitus na prática política: 
a construção de éthos ligado a capital emotivo9 que permitiria às mulhe-
res diferenciar-se dos homens por “privilégio inato” que eles não têm.

 A possibilidade de ser mãe capacitaria o gênero para um tipo de 
amor, cuidado e sensibilidade impossível para os outros políticos. O que 
pareceria, à primeira vista, uma exaltação do feminino, como tentou o 
feminismo de Ruddick (1989), acabou por limitar, nas campanhas, o 
surgimento de lugares de fala e imagens do gênero que fugissem ao tra-
dicional âmbito do espaço privado. 

Ainda que o objetivo dessa estratégia discursiva passe também por 
gerar uma identificação entre outras mães, a representação descritiva 
(Pitkin, 1967) das mulheres estaria limitada àquelas que possuem tal 
característica. Por outro lado, a ideia da política de presença (Phillips, 
1996) perde a chance de sair fortalecida em campanhas que não falam 
sobre as posibilidades do gênero em sua diversidade. Promover a refle-
xão sobre diversidade é importante para mostrar que não basta que uma 
mulher chegue à política. A apresentação de distintos anseios, ideologias 
e demandas colabora para a produção de imaginários que consigam ir 
além da dicotomia público/privado, ajudando a minar as bases de socie-
dades desigualmente organizadas de acordo com o gênero.

Imagens de campanha: uma tentativa de conclusão

As imagens públicas do gênero, em campanhas eleitorais brasi-
leiras, permitem perceber que as fronteiras entre o público e o privado 
são difusas tanto porque o privado não cessa de ser apresentado nas 

9 Sobre o capital emotivo, ver: Martins, 2019.
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discussões sobre o espaço público, nas propagandas de mulheres can-
didatas, como porque a separação é artificial: a atuação dos homens no 
espaço público sempre foi possibilitada pelo trabalho das mulheres no 
privado, e estas, sendo consideradas socialmente responsáveis pelo cui-
dado da casa, não ousaram fazer campanhas políticas que colocassem 
em xeque o imaginário da modernidade, os discursos e as ideologias que 
remetem a um tempo em que a mulher não era considerada sujeito de 
direitos e estava totalmente alijada da vida política institucional.

Pelas campanhas, entram em cena novos estilos de liderança, em 
uma estratégia discursiva fomentada na incorporação de disposições 
(habitus) que aceitam o ordenamento do mundo social a partir das 
marcas de gênero tradicionais para subvertê-las em seus aspectos inter-
ditos e negativos. Não são carentes de razão, mas plenas do sentimento 
que as capacitaria a atuar com mais zelo e ética em direção ao bem 
comum. 

 Em outras palavras, as características que delimitariam o espaço 
da mulher como sendo o privado transbordariam para o espaço público 
quando ela ali atua, e qualidades tomadas como inerentes à mulher são 
oferecidas ao eleitorado para serem apreciadas como benéficas ao campo 
da política. Só as mulheres seriam capazes de melhorar a política, a 
partir das emoções que lhes são próprias: o amor maior, a sensibilidade 
e o cuidado, advindos da maternidade. Nesse sentido, há uma espécie de 
capital emotivo na mobilização de imagens do gênero (Martins, 2019a).

A estratégia discursiva de deslocamento de sentidos relaciona-
dos ao gênero na esfera da política pode até ser positiva se servir para 
colocar mais mulheres na política institucional, entretanto não colabora 
diretamente para promover reflexões na sociedade quanto à organização 
discriminatória e desigual que sustenta seus pilares. A exaltação da ativi-
dade política “desinteressada”, realizada apenas por amor e pela força que 
advém deste, mantém a subalternidade inalterada, ainda que mascarada 
por um véu de “superioridade moral” (Miguel, 2001).

 Para as teorias políticas feministas atuais, a participação das mulhe-
res deve ocorrer devido à existência de demandas específicas; pluraliza-
ção das perspectivas nos debates políticos; melhora da representação 
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política e da qualidade das políticas públicas. Gênero, etnia e distintas 
classes na política implicam diversidade. Ampliar lugares de fala e a par-
ticipação de sujeitos marginalizados é vital para a qualidade da demo-
cracia e da representação. Discursos propagados com outros sentidos 
atualizam antigos estereótipos e atrasam a constituição de sociedades 
mais plurais.
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Introdução 

Este texto é resultado de uma pesquisa empírica de pós-doutora-
mento feita com coletivos e movimentos sociais de diversas regiões do 
Brasil, entre 2017 e 2019, no âmbito de um projeto temático financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
sobre lideranças políticas no Brasil. Como a emergência de novas formas 
de liderança política era um assunto caro ao projeto, um de seus eixos foi 
dedicado ao estudo dos atores coletivos contemporâneos, do qual deriva 
este trabalho. 

Um grande marco para o contexto das transformações políticas 
recentes e para a emergência de novas formas de ação coletiva foram as 
Jornadas de Junho de 2013. Uma questão central dos atores coletivos 
que protagonizaram as Jornadas foi o questionamento das formas tra-
dicionais de liderança e representação. Convocados inicialmente pelo 
Movimento Passe Livre (MPL), os atores individuais e coletivos con-
fluíram na crítica às instituições políticas tradicionais, tais como parti-
dos políticos, sindicatos e movimentos sociais tradicionais, a partir da 
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problematização dos mecanismos da representação e do distanciamento 

das instituições da população de maneira geral, colocando a demanda 

por espaços de atuação política horizontais e maior responsabilidade 

com o dinheiro público. As manifestações e seu saldo político foram 

amplamente debatidos, porém, pouco se sabe sobre como os atores cole-

tivos continuaram sua atuação passada a fase efervescente dos protes-

tos, sobretudo diante da nova conjuntura política que atravessou o país 

a partir de 2018. Nossos esforços aqui visaram contribuir para preen-

cher essa lacuna, analisando as características principais dos atores cole-

tivos que surgiram nesse momento, tais como a estrutura organizativa, 

formas de financiamento, estratégias de comunicação e a relação com o 

Estado e os partidos políticos. Essas formas já prenunciavam, em grande 

medida, os dilemas políticos que o país tem atravessado, como se pre-

tende demonstrar. 

A pesquisa teve duas fases principais: a primeira consistiu no levan-

tamento de informações sobre coletivos e movimentos sociais brasileiros 

e sua inserção num banco de dados; na segunda, foram feitas entrevis-

tas1 com 40 atores coletivos dos estados de São Paulo, Bahia, Maranhão, 

Rio Grande do Sul, Ceará e Mato Grosso do Sul, de onde provém nosso 

material empírico. Os atores coletivos foram selecionados tanto com 

base na relevância de sua atuação na região quanto na sua disponibili-

dade em conceder a entrevista. Nesse sentido, o quadro de entrevistas 

não pode ser considerado representativo das regiões devido às limitações 

explicitadas. 

1  Os vídeos serão disponibilizados para consulta pública ao final do projeto.
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Quadro 1 – Atores coletivos entrevistados

Ator coletivo Cidade Região Área de atuação
Reocupa São Luís NE Cultura
Curta Diversidade São Luís NE Cultura
NAFEM (Núcleo Artístico Feminista) São Luís NE Feminismo
Fórum Maranhense de Mulheres São Luís NE Feminismo
Levante Popular da Juventude São Luís NE Direitos Humanos
Catarse Coletivo de Comunicação Porto Alegre S Cultura
Matehackers Porto Alegre S Cultura Hacker
Quilombo do Sopapo Porto Alegre S Cultura
Grupo 3 de Nós Porto Alegre S Cultura 
Baixa Cultura Porto Alegre S Cultura
Casa de Cultura Digital Porto Alegre S Cultura
Nonada Jornalismo Porto Alegre S Cultura
Coletivo Germina Porto Alegre S Cultura
Acopamec Salvador NE Educação
Hortas Urbanas de Salvador Salvador NE Meio Ambiente
Coletivo das Liliths Salvador NE LGBT
Coletivo Musas Salvador NE LGBT
MSTS (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
de Salvador) Salvador NE Habitação
MSTB (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
da Bahia Salvador NE Habitação
Coletivo da Queda Salvador NE Cultura
Coletivo Flor no Asfalto Fortaleza NE LGBT
Movimento de Mulheres Olga Benário Fortaleza NE Feminismo
Coletivo Baderna Fortaleza NE Direitos Humanos
Fórum Cearense de Mulheres Fortaleza NE Feminismo
Crítica Radical Fortaleza NE Política
Ponte Jornalismo São Paulo SE Comunicação
MTST São Paulo SE Habitação
Desentorpecendo a Razão (DAR) São Paulo SE Antiproibicionismo
Outras Palavras São Paulo SE Comunicação
Vem pra Rua São Paulo SE Política
União de Mulheres São Paulo SE Feminismo
Marcha das Mulheres Negras São Paulo SE Feminismo Negro
Parada LGBT São Paulo SE LGBT
Movimento Brasil Livre São Paulo SE Política
Movimento Passe Livre São Paulo SE Transporte
Caminhada Lésbica São Paulo SE LGBT
Plataforma Brasileira de Política de Drogas São Paulo SE Antiproibicionismo
Movimento Indigenista da Etnia Guarani 
Kayowaá Dourados CO Direitos Humanos
Marcha Mundial de Mulheres de Dourados Dourados CO Feminismo
Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco 
(CAPE) Recife NE Antiproibicionismo
Coletivo Joaquim Nabuco de Defesa do 
Liberalismo Recife NE Política

Fonte: Dados da pesquisa.
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Movimentos sociais na era digital

Apesar de razoável diversidade interna, quase todos os atores cole-
tivos aqui abordados surgiram nas duas últimas décadas. É, portanto, a 
partir dos anos 2000 que começa sua história. Eles são os herdeiros ime-
diatos dos movimentos de contestação ao neoliberalismo que surgiram 
no final dos anos 1990, como o movimento altermundialista, fundado 
em 1999, em Seattle, nos Estados Unidos, por ocasião do encontro da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e das manifestações contra 
as organizações multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, ocorri-
das mundo afora.

Porém, embora haja alguma permanência da crítica ao neolibe-
ralismo em seu bojo, este não é mais o aspecto central e definidor dos 
movimentos seguintes. É possível observar algumas mudanças impor-
tantes em sua atuação, com destaque para a utilização das novas tecno-
logias da informação e comunicação, responsável, em grande medida, 
pelo fortalecimento de um ativismo internacional, transnacional e pela 
consolidação das redes como modo de organização; assim como para a 
intensificação de mobilizações étnicas, religiosas, comunitárias e conser-
vadoras, em que a cultura e a questão da identidade ganharam destaque 
amalgamadas a outras pautas, dando aos movimentos uma configuração 
multifacetada (Tarrow, 2004). Desse modo, os estudos sobre movimen-
tos sociais também passaram a apresentar novas tendências, sistemati-
zadas por Bringel e Domingues (2015) como: i) dicotomia entre local/
global, norte/sul; ii) decréscimo da influência da teoria marxista; iii) 
ênfase dada às abordagens fenomenológicas, reflexivas e relacionais 
– com foco nas identidades, subjetividades coletivas, redes de perten-
cimento, laços de confiança (espécie de resgate da sociologia do intera-
cionismo simbólico dos anos 1920); e iv) rastreamento das redes sociais 
e cartografia dos processos sociais.

O caso que inaugurou a literatura acerca dos movimentos trans-
nacionais e do ciberativismo foram as revoltas zapatistas em 1994 no 
México, nas quais o uso da internet foi considerado uma nova forma 
de resistência (Alcântara, 2015; Bringel, 2015). Posteriormente, 
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destacaram-se o PeaceNet, a Batalha de Seatle e o Fórum Social 
Mundial, denominados como altermundialistas. No Brasil, organizam-
-se nesse período a Marcha das Margaridas (2000), a Marcha Mundial 
das Mulheres (2000), o Fórum Social Mundial (2001), o Movimento 
Passe Livre (2003), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (2005) 
e o Fora do Eixo (2005), para citar alguns exemplos. Propondo uma 
dinâmica organizacional mais horizontalizada, com revezamento e dis-
tribuição de tarefas em grupos, esses movimentos se caracterizam por 
não apresentarem uma liderança que seja referência e por incorporarem 
as tecnologias digitais em suas práticas, de modo a facilitar esse arranjo.

Embora haja relativo consenso entre os autores do campo acerca 
das características definidoras desses movimentos, há um ponto de 
divergência que sobressai: a questão da liderança. Alguns autores enten-
dem que a organização em rede e pela rede desses movimentos os leva à 
negação de uma liderança verticalizada. Para outros, o estudo das redes 
prova que existem pontos mais importantes para a circulação de infor-
mações do movimento que outros, o que pode ser interpretado como 
uma liderança ainda verticalizada. Existe também uma terceira corrente 
que afirma que esses movimentos dão origem a uma nova forma de lide-
rança horizontalizada, em que todos são protagonistas das ações reali-
zadas. Há também autores como Gerbaudo (2012) que problematizam 
o que denominam como uma espécie de ideologia do horizontalismo 
e defendem que é importante analisar as potencialidades e limitações 
dessas inovações organizativas.

Para Bennett e Segerberg (2012), o fato de a comunicação digi-
tal ter se tornado um princípio organizador das relações sociais está 
associado a fenômenos macro, como a individualização e a fragmenta-
ção estrutural imanentes às sociedades pós-industriais. Os processos de 
individualização e fragmentação estrutural levam as pessoas a priorizar e 
exteriorizar seus enquadramentos pessoais, o que lhes permite um trân-
sito maior entre os enquadramentos coletivos. Assim, torna-se cada vez 
menos necessário que o indivíduo se vincule formalmente a uma orga-
nização ou siga um líder para se sentir parte ou se solidarizar com uma 
causa, campanha ou movimento. 
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A partir dessas constatações, os autores propõem uma tipologia da 
ação coletiva na qual o primeiro tipo consiste na ação coletiva tradicional, 
caracterizada pela coordenação forte e centralizada da ação pelas organi-
zações de movimentos sociais, que se utilizam da internet para geren-
ciar a participação e os quadros de ação coletiva. No outro extremo, o 
segundo tipo é a ação conectiva, totalmente auto-organizada pela rede, 
com pouca ou nenhuma coordenação e conteúdos moldados por qua-
dros de ação pessoais inclusivos. A partir dos anos 2010, proliferaram 
mais movimentos e organizações com o perfil da ação conectiva. Chama 
a atenção o surgimento dos coletivos e “ocupas”, organizações com menor 
número de participantes e maior atuação orgânica. Acompanha esse pro-
cesso o questionamento dos atores tradicionais da esquerda e suas práti-
cas, consideradas insuficientemente democráticas pelos novos atores. 

Um marco para os movimentos sociais pós-2010 no Brasil foram, 
sem dúvida, as Jornadas de Junho, em 2013. Milhões de brasileiros/as 
foram às ruas em mais de 350 municípios. Convocados inicialmente 
pelo Movimento Passe Livre, em decorrência do aumento da passagem 
do ônibus, logo tiveram a aderência de outras frentes e organizações de 
esquerda, e passaram a ser disputados também pela narrativa midiá-
tica e por críticos ao governo petista alinhados às direitas. Nesse cená-
rio, movimentos sociais de direita, tais como o Movimento Brasil Livre 
(MBL), o Revoltados Online e o Vem pra Rua, despontaram no país e 
foram centrais para o desenrolar dos principais acontecimentos políticos 
subsequentes (eleições de 2014, impeachment e eleições de 2018). 

Em síntese, o ciclo de protestos de 2013 foi responsável por alte-
rar fundamentalmente o cenário do ativismo no Brasil, fazendo emer-
gir uma série de novos atores coletivos em todo o espectro político, que, 
embora muito diferentes entre si, convergem na crítica à democracia 
brasileira. A título de contextualização, é possível caracterizar essa crí-
tica como remontando ao final do século XX (Manin, 2013), em um 
momento em que a representação passou a ser cada vez mais mediada 
pelos meios de comunicação, colocando em xeque instituições de inter-
mediação oriundas da massificação da democracia, especialmente par-
tidos políticos e sindicatos. Ao longo desse processo, a visibilidade e a 
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centralidade da personalidade política acentuaram-se – e de forma pro-
gressiva com as redes digitais –, porém essa “metamorfose” na repre-
sentação não foi capaz de dar vazão aos anseios e demandas materiais 
e pós-materiais (Inglehart, 2005), ao contrário, acabou por distanciar 
ainda mais representantes e representados. É notável como, desde as 
últimas décadas do século XX, tem se difundido a compreensão de que 
a representação política nas democracias contemporâneas se encontra 
diante de uma grave crise evidenciada pelas altas taxas de volatilidade 
eleitoral e pelo aumento do número de eleitores que desconfiam desse 
sistema político, não se identificam com os partidos e não comparecem 
às urnas. Como observa Rousseau (2015), mundialmente, parcelas da 
população que se sentem desprestigiadas e materialmente abandona-
das (sobretudo as classes médias) passam a ver a democracia tradicional 
como um modelo que não as representa e que tampouco defende seus 
interesses. Uma das consequências disso é a ascensão do populismo de 
extrema direita, fenômeno amplamente perceptível no Ocidente nos últi-
mos anos, com o crescimento da popularidade de Le Pen na França, com 
as vitórias eleitorais do “Brexit” no Reino Unido, do Fidezs na Hungria, 
de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil. 
Junto com a ascensão política da direita, houve o crescimento substan-
cial, na última década, no Brasil, dos movimentos sociais de direita, que 
adquiriram grande influência na esfera pública nacional.

Conforme exploraremos a seguir, na esteira desse contexto político 
turbulento houve diferentes tipos de respostas ao problema da represen-
tatividade, a depender do posicionamento político dos atores coletivos. 

Caracterização geral dos coletivos e movimentos sociais 

Ao longo da pesquisa, entrevistamos 40 atores coletivos. Poucos 
se definem diretamente como movimentos sociais. A maioria se classi-
fica como coletivo ou como parte de uma rede de militância mais ampla 
que forma o movimento social propriamente dito (como é o caso da 
Marcha Mundial de Mulheres de Dourados, por exemplo). A sobreposi-
ção numérica dos coletivos sobre os movimentos, que se reflete na ênfase 
analítica deste trabalho, ocorre por, ao menos, duas razões. Em primeiro 
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lugar, devido ao objetivo geral do projeto temático no qual esta pesquisa 
se inseriu de identificar novas formas de liderança política, campo no 
qual os coletivos se destacam, e em segundo lugar pelo fato de que nas 
duas últimas décadas, houve uma grande proliferação dessas organiza-
ções após 2010, antecipando os efeitos das Jornadas de Junho sobre a 
ação política, e que os recursos necessários para fundar um coletivo são 
relativamente pequenos, ao contrário de um movimento social, o que 
cria menores obstáculos para o seu surgimento. 

Portanto, é preciso, primeiramente, caracterizá-los. Em sua maio-
ria, as organizações que surgiram após 2010 denominam-se coletivos. 
Os coletivos são grupos com número variável de integrantes que promo-
vem ações coletivas com foco em determinados temas: cultura, gênero, 
meio ambiente, direitos humanos, etc. Conforme Scherer-Warren 
(2006, p.  11), os coletivos fazem parte do associativismo local, termo 
cunhado para identificar as associações civis, os movimentos comunitá-
rios e sujeitos sociais envolvidos com causas sociais ou culturais do coti-
diano. No entanto, diferente de outras formas de associativismo, como 
os movimentos sociais e as ONGs, são caracterizados pela informali-
dade e pela pouca ou nenhuma institucionalidade. No que diz respeito à 
atuação, a autora os caracteriza pela luta por modos de vida alternativos, 
por reconhecimento ou como produtores de novas formas de expres-
são simbólicas. Em seu artigo subsequente (2014), há uma preocupa-
ção em distinguir os movimentos sociais de outros tipos de ação coletiva 
que ganharam destaque após as Jornadas de Junho, como as marchas 
e os diversos tipos de manifestação. Os coletivos, propriamente, estão 
ausentes dessa categorização mais recente. Alguns elementos da defini-
ção mais antiga de Scherer-Warren, todavia, permanecem atuais e foram 
verificados em nossa pesquisa, como a informalidade e a pouca institu-
cionalidade que ainda caracterizam esses grupos. 

A formação de redes, aspecto central de sua organização, dificulta 
a identificação da quantidade exata de integrantes, conferindo-lhes uma 
característica peculiar, que é o que chamamos de “organização em cama-
das”. A participação é segmentada em graus diferentes e o número de 
integrantes varia conforme esses níveis. O “núcleo duro” dos coletivos é, 
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em geral, composto por poucos membros fixos e constantes; em um nível 
mais amplo, integram outros tantos participantes ocasionais, ou ainda 
que se definem parte de uma rede mais ampla de coletivos que atuam 
em áreas semelhantes. Cada “camada” corresponde a um tipo de relação 
e atuação. No núcleo duro, os participantes possuem relações de afini-
dade mais estreitas e frequentes, compondo propriamente a identidade 
do coletivo. Nas camadas mais exteriores, as relações são mais fluidas e 
ocasionais, sendo mobilizadas conforme os projetos e a necessidade de 
atuação conjunta. Em linhas gerais, esse arranjo garante flexibilidade e 
permite que os integrantes atuem em diversas frentes e coletivos simulta-
neamente. O coletivo Matehackers (Porto Alegre), por exemplo, possui 
um “núcleo duro” composto por oito integrantes. Incluídos os partici-
pantes ocasionais, reúne cerca de trinta pessoas. Já como rede, compõem 
uma comunidade de mais de três mil pessoas, que inclui indivíduos e 
diversos coletivos ligados à cultura, ao mundo digital e às universidades. 

Outro fator que se destaca na caracterização dos coletivos é que, 
além das causas sociais que informam sua atuação, alguns – principal-
mente da área de cultura – se organizam como cooperativas de trabalho, 
em um formato que permite aos integrantes exercerem suas atividades 
profissionais no coletivo e delas extraírem renda, sem operar como uma 
empresa privada voltada ao lucro, o que será detalhado mais adiante. 

No que diz respeito à área de atuação, não se diferenciam dos 
movimentos sociais. Porém, nos aspectos estruturais e organizativos, 
as diferenças aparecem com mais nitidez. Primeiramente, os coletivos 
não possuem uma base social ampla como a maioria dos movimentos 
sociais, podendo representar pequenos nichos ou subgrupos específi-
cos dentro de uma determinada área de atuação. Configuram-se como 
pequenos grupos que atuam em rede com outros coletivos e movimen-
tos, promovendo ações de menor porte e mais fluidas, podendo traba-
lhar por projetos ou mudar o escopo da atuação com mais facilidade que 
um movimento social propriamente dito. 

Os coletivos são grupos de pessoas que se organizam e não querem ter 
uma estrutura formal que os represente. São organizações caóticas 
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que se formam simplesmente porque é importante estar em rede nesse 
momento, é importante fazer alguma coisa junto. E aí começam a surgir 
mais coletivos dentro da área cultural, pelo menos eu percebo, tanto em 
São Paulo quanto aqui, que a nomenclatura “coletivo” deixa de ser um 
termo quase ligado a uma cultura hippie de vida coletiva, e passa ser algo 
como um agrupamento de pessoas em torno da comunicação, da cul-
tura, enfim, que não é uma empresa, mas também não é uma pessoa. Tem 
alguma forma de organização ali, mas não é uma forma estruturada, que 
tenha um chefe, um líder, é um pouco de um e um pouco de outro, ela fica 
no meio-termo. (Coletivo Matehackers, Porto Alegre – RS) 

Os movimentos sociais, como Tarrow apontou (1997), compõem 
um dos campos mais indefiníveis que existem. A despeito da pluralidade 
de definições que cerca a noção, há uma certa convergência em torno de 
um determinado aspecto, que é a posse de algum arranjo institucional 
que lhes garanta continuidade temporal (Scherer-Warren, 2014), ou 
que, em outros termos, “envolva uma interação contínua entre os opo-
sitores e os detentores do poder” (Tilly, 1999: 256). Essa continuidade 
temporal da atuação, além de lhes garantir algum grau de instituciona-
lidade, também os difere dos coletivos, dos protestos e manifestações 
ocasionais. A estabilidade se estende ao conjunto de valores e modo de 
atuação dos movimentos, menos permeáveis a mudanças do que nos 
coletivos, já que elas podem ser vistas como ameaçadoras para a própria 
identidade do movimento.

Formas de organização e a questão da liderança

A partir da nossa amostra e observando a ação coletiva no país, veri-
ficamos que a maioria dos coletivos se posiciona à esquerda do espectro 
político. As organizações à direita que surgiram na esteira das Jornadas, 
como o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua Brasil e o Revoltados 
Online, embora critiquem a representação e se apresentem como “a nova 
política”, reproduzem as formas organizativas tradicionais, possuindo 
desenhos verticalizados. 
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A gente se organiza como uma empresa, porque eu tenho os vários depar-
tamentos, tenho um conselho que é deliberativo, estratégico, e tenho uma 
estrutura que tem filiais, a estrutura é parecida, é o pensamento carte-
siano mesmo. E isso nos deu muita força, a gente acabou institucionali-
zando o Vem Pra Rua de uma maneira, que, por exemplo, tivemos uma 
audiência pública no STF, o STF chamou o Vem Pra Rua. Então o Vem 
Pra Rua, apesar de não estar formalizado juridicamente, ele é uma insti-
tuição respeitada. (Movimento Vem pra Rua, São Paulo – SP)

Semelhante ao Vem pra Rua no que tange à estrutura e modo de 
organização (assim como em outros aspectos), o MBL também se define 
como movimento político, é verticalizado e possui um núcleo de lideran-
ças claramente definidas. A ideia de liderança política possui bastante 
apreço dentro do movimento, mas não tem um perfil determinado. As 
lideranças podem emergir em qualquer campo, desde que sejam porta-
-vozes e disseminadores autênticos dos ideais do movimento: 

O político tradicional, esse pra nós não é o modelo exclusivo, quando se 
trata do que o MBL entende como liderança, a forma não é a questão. 
Eventualmente pode ser até um líder religioso, pastor de uma bancada 
evangélica, delegado... ainda que ele possa ter divergências com outros 
membros, pra nós a liderança política tem que ter a fidelidade com os 
valores criados pelo movimento e o compromisso com ele. (MBL, São 
Paulo – SP)

Conforme explicou a porta-voz do Vem pra Rua, a identificação de 
lideranças locais em cada região do Brasil foi um dos primeiros e mais 
fundamentais passos para a organização dos movimentos de direita em 
nível nacional. Essas lideranças locais transmitem os princípios e coor-
denadas dos comitês centrais dos movimentos, de modo que haja alinha-
mento entre o local e o central. 

O que eu fiz, eu montei uma liderança em cada cidade, aí quando surgiam 
mais lideranças daquela cidade eu colocava em contato com a liderança 
principal da cidade, de maneira que a gente foi montando uma árvore. 
Então tem um núcleo central, que são 5 pessoas, o conselho do Vem Pra 
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Rua, que é eleito a cada 6 meses pelos membros, por eleição indireta, o 
grupo nacional, com um representante de cada estado, e as lideranças 
municipais. Mas as decisões são tomadas nos colegiados representativos. 
(Vem pra Rua, São Paulo – SP)

Já os movimentos sociais à esquerda que surgem e se destacam 
no último decênio apresentam algumas características semelhantes aos 
coletivos, situando-se como um tipo intermediário entre os movimentos 
tradicionais e os coletivos. De um lado, possuem causas, objetivos, prin-
cípios e práticas bem estabelecidos, de outro, adotam formas mais hori-
zontalizadas, onde se vê revezamento de lideranças e atribuições, e as 
decisões são tomadas em consenso. O caso mais ilustrativo desse tipo de 
movimento é o Passe Livre, precursor das Jornadas e desta nova forma 
de ação política no país. Reconhecido pela luta em prol da expropriação 
do transporte público, o movimento se organiza de forma horizontal e a 
partir de grupos de trabalho, onde as funções são rotativas. Segundo sua 
carta de princípios, 

“Todas as pessoas envolvidas no MPL devem possuir o mesmo poder 
de decisão, o mesmo direito à voz e a liderança nata. Pode-se dizer que 
um movimento horizontal é um movimento onde todos e todas são líde-
res, ou onde esses líderes não existem. Desta forma, todos e todas têm os 
mesmos direitos e deveres, não há cargos instituídos, todos e todas devem 
ter o acesso a todas as informações. As responsabilidades por tarefas 
específicas devem ser rotatórias, para que os membros do grupo possam 
aprender diversas funções”. (MPL, São Paulo – SP) 

A despeito de todas as expectativas e investimentos depositados 
nela, a horizontalidade é um formato que tem seus reveses. A necessi-
dade de consenso e a ausência de figuras de comando estabeleceram um 
dos principais limites destacados por alguns ex-integrantes do próprio 
MPL à continuidade de sua atuação decisiva após as manifestações de 
junho de 2013. O consenso em todas as decisões criou, segundo o ex-in-
tegrante, uma dinâmica de extensas reuniões que minava a agilidade 
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necessária às ações, além de forçar o movimento a voltar-se constan-
temente a si próprio e a suas questões internas, ao invés de direcionar 
esforços aos acontecimentos que provinham da sociedade. 

O MPL sempre teve como uma de suas características centrais a crítica 
à “velha esquerda”  [...]. Os agrupamentos partidários viam as deman-
das por transporte de maneira instrumental, por isso as aparelhavam ou 
as boicotavam de acordo com as análises de seus comitês centrais. Foi 
para romper com essas práticas que estabelecemos como princípios a 
autonomia, a independência, o apartidarismo e a horizontalidade.  [...] 
Contudo, os princípios foram transformados em nossa própria doutrina. 
Considerávamos essa a única perspectiva correta de atuação  [...]. A hori-
zontalidade, expressa na divisão e na rotatividade de tarefas – que seria 
fundamental para consolidar uma democratização de saberes e não con-
solidar posições hierárquicas – resultou em uma ojeriza à especialização  
[...]. A discussão democrática – fundamental para a oxigenação das mobi-
lizações – abriu espaço para a rediscussão eterna das decisões  [...]. Ao 
procurarmos criar um movimento novo, com novas práticas, negando as 
práticas anteriores, nos aproximamos de um a-historicismo, no qual não 
recorríamos às experiências de lutas acumuladas para pensar os atuais 
dilemas. (Lucas, 2015)2 

A despeito dessa leitura produzida por um dos pioneiros, a hori-
zontalidade ainda foi descrita como uma forma que reflete os ideais e 
objetivos da maior parte dos atores entrevistados, e que gera gratificação 
quando concretizada. É possível que seus limites fiquem mais evidentes 
em situações como aquela em que se viu o MPL liderando uma grande 
manifestação em nível nacional, com a presença de atores heterogêneos e 
embates políticos de grande monta, compondo um cenário em que não 
havia tempo hábil para gastar com a produção de consenso em todas 
as questões. Além disso, como será discutido adiante, a horizontalidade 
não foi suficiente para responder à crise de representação política con-
temporânea do modo como alguns atores coletivos esperavam.  

2 Disponível em: https://passapalavra.info/2015/08/105592/. Acesso em: 11 maio 2020. 
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Formas de sustentabilidade financeira

A sustentabilidade financeira de uma organização implica direta-
mente em sua autonomia, no alcance de suas ações, na sua relação com 
outros atores (sobretudo no que se refere à dependência de outras orga-
nizações e indivíduos) e na relevância que ela possui no cenário político. 
No amplo universo que constitui a amostra aqui representada, com cole-
tivos compostos por duplas e por grandes grupos, com objetivos apenas 
político-sociais ou voltados para gerar renda aos integrantes; muito ou 
quase nada estruturados, a diversidade tem impacto decisivo na forma 
como os coletivos se sustentam. Os mais estruturados conseguem anga-
riar as condições mínimas para disputar editais de fomento públicos ou 
privados, ou para realizar atividades que gerem algum tipo de renda. 
Outros dependem exclusivamente dos recursos dos próprios integran-
tes. No universo dos coletivos pequenos e pouco estruturados, a falta 
de recursos parece ser a dificuldade principal. Como esses coletivos não 
geram renda aos integrantes, estes dependem de outros trabalhos para se 
manter, tomando o coletivo como atividade paralela. Assim, a dedicação 
diminuída torna-se outro obstáculo para expandir as atividades.

É difícil você ter uma vida dentro do movimento social e você ter uma 
vida a parte né, você tem que trabalhar fora, mas você tem o movimento 
que você gosta, então é muito difícil os dois andarem juntos. Se a gente 
pudesse ter a parte financeira dentro do movimento, seria muito melhor. 
Teria mais tempo, mais ferramentas para usar. (Coletivo Flor no Asfalto, 
Fortaleza – CE)

Por outro lado, há coletivos que encontraram formas de organiza-
ção que permitem aos integrantes a dedicação exclusiva. Um deles é o 
coletivo Catarse, em Porto Alegre. Fundado em 2004, decidiram forma-
lizar o estatuto de “cooperativa de trabalho coletivo de comunicação e 
produção cultural” para prestar serviços de produção de conteúdos cul-
turais e jornalismo. Assim, embora haja uma temática social que per-
passa a organização e ela seja formalmente definida como entidade sem 
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fins lucrativos (possibilitando concorrer a editais de fomento), ela opera 
como uma associação de profissionais que podem extrair renda dos ser-
viços prestados, viabilizando a dedicação integral:

Se vocês querem que a força de trabalho de vocês seja o carro-chefe da 
vida profissional de vocês, se querem gerar trabalho e renda coletiva-
mente, ser dono dos meios de produção, constituir um espaço que per-
mita tudo isso, a resposta é simples, é cooperativa de trabalho. (Coletivo 
Catarse, Porto Alegre) 

No universo dos coletivos com estruturas mais complexas, pode-
mos citar também os exemplos da Ponte Jornalismo e do Outras 
Palavras, ambos com sede na cidade de São Paulo. O Outras Palavras se 
define como um site de análise, composto por uma rede de aproximada-
mente 700 pessoas, que não são remuneradas. O que une e move esses 
colaboradores são os pontos de vista convergentes, “a ideia da desmer-
cantilização do mundo, da reconstrução e da reinvenção da democracia”, 
conforme explica um dos idealizadores do projeto. O site é financiado 
por meio de uma parceria com empreendedores da economia solidária e 
criativa, que anunciam nas páginas do Outras Palavras, além das contri-
buições de leitores. Os anunciantes podem contribuir com os produtos e 
serviços, que são, por sua vez, compartilhados com os doadores. 

A Ponte foi criada em 2014 por alguns jornalistas especialistas 
em segurança pública, com o objetivo de “defender os direitos humanos 
por meio de um jornalismo independente, profissional e com credibi-
lidade”. O acesso ao jornal é gratuito. Ele se custeia a partir de doações 
de leitores e da Open Society, entidade internacional criada por George 
Soros, que financia projetos em diversas áreas, incluindo a de jornalismo 
independente. “Mas o grande desafio da mídia independente é esse, você 
conseguir fazer, se sustentar financeiramente, com estrutura, com pes-
soal, equipamento”, afirma o entrevistado. A Ponte não tem uma sede 
ou escritório e a divulgação do conteúdo é feita principalmente pelo 
Facebook.

Enquanto os movimentos e coletivos de esquerda mencionam 
dificuldades para se sustentar com doações de simpatizantes, editais 
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públicos ou por meio da venda de produtos e serviços, os movimen-
tos de direita que entrevistamos (MBL e Vem pra Rua) afirmam não 
padecer do mesmo problema. O MBL possui um escritório no bairro 
do Itaim Bibi, em São Paulo, onde há pessoas trabalhando para criar 
conteúdo para as mídias sociais. O financiamento advém de doações de 
empresas e de simpatizantes, principalmente. O Vem pra Rua também 
se financia por meio de doações, em geral, de empresários. Apenas não 
aceitam receber recursos de políticos e partidos, para manter o princí-
pio do suprapartidarismo. Embora não possuam uma sede, eles mantêm 
uma comissão específica para captação dos recursos necessários para 
manter a estrutura bastante profissionalizada do movimento, que inclui 
assessoria de imprensa e de mídias sociais, empresas de TI, entre outros 
profissionais. 

Estratégias de comunicação: o papel das mídias sociais e das novas 
tecnologias digitais

É inequívoca a importância da internet e das mídias sociais para a 
divulgação das ações dos coletivos e movimentos contemporâneos. Na 
ausência de uma cobertura mais ampla ou de um bom relacionamento 
com as mídias tradicionais, essas tecnologias acabam desempenhando 
quase exclusivamente esse papel. O Movimento Passe Livre, por exem-
plo, despreza as relações “promíscuas” existentes entre as mídias tradi-
cionais e o empresariado, e é cauteloso na concessão de entrevistas para 
esses veículos, privilegiando o contato com mídias alternativas. Em sua 
carta de princípios, o movimento estabelece que:

O MPL deve utilizar mídias alternativas para a divulgação de ações e 
fomentar a criação e expansão destes meios. Já o contato com a mídia 
corporativa deve ser cauteloso, entendendo que estes meios estão direta-
mente atrelados às oligarquias do transporte e do Poder Público. (MPL, 
São Paulo – SP)

O MBL também afirma não possuir boas relações com a mídia tra-
dicional. Há a interpretação, por parte do movimento, que os jornais 
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brasileiros são tendenciosos e aliados politicamente à esquerda. Também 
acreditam que a imprensa possui privilégios e vínculos com o governo 
que a impedem de ser isenta. 

O Facebook é ainda a principal ferramenta utilizada por todos os 
movimentos e coletivos para comunicação e divulgação das agendas e 
atividades. O MBL afirma ter se inspirado nos exemplos de movimentos 
de esquerda, como o Occupy Wall Street e o Mídia Ninja, pioneiros das 
“guerrilhas virtuais”, para iniciar a estratégia que considera ser mais efe-
tiva para o movimento se expandir. Embora a estrutura seja classificada 
como “rudimentar”, o conhecimento necessário para operar a guerrilha 
virtual política na qual o MBL tornou-se um dos protagonistas exige 
bastante conhecimento técnico. Questionado sobre isso, o entrevistado 
lembra que alguns integrantes já possuíam conhecimento de mídias digi-
tais antes de aderir ao movimento. Mas a inspiração para utilizar essa 
tática vem do exterior e de como as mídias sociais foram decisivas para 
formatar opiniões e decidir eleições. 

O Vem pra Rua afirma possuir uma estrutura bastante profissio-
nalizada, que é essencial para impulsionar as “agendas” do movimento, 
como foi o caso da Reforma da Previdência:

Olha, nós vamos trabalhar pra reforma da previdência, vamos precisar de 
boost no Facebook, a gente vai precisar contratar alguém que faça nossos 
posts, porque não sei se vocês repararam, mas o nosso Facebook é bastante 
profissional, a gente gosta. Temos uma assessora de imprensa, temos 
uma empresa na área de informática, que faz alguns programas, como os 
mapas que a gente divulga, então a gente sai procurando doações para 
manter essa estrutura toda.

Mas isso não significa que a rede seja um meio isento de conflitos. 
Os algoritmos que governam as atividades do Facebook muitas vezes 
dificultam a vida dos movimentos. O MBL, por exemplo, teve diver-
sas páginas apagadas e bloqueadas durante as eleições de 2018. Uma 
mudança recente dos critérios do algoritmo teve impacto muito negativo 
para o jornal feito pela Ponte, fazendo a visualização de seu conteúdo 
cair cerca de 40% no início de 2018. Por essa razão, passaram a estudar 
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formas de se tornar menos dependentes do Facebook para a divulgação 
de seu conteúdo. Do mesmo modo, o MBL também passou a investir 
mais em criar seu próprio canal de notícias, aos moldes do que faz a 
Mídia Ninja e a TVT. 

No entanto, se para muitos atores contemporâneos as mídias 
sociais são peça-chave de seu funcionamento e de sua própria existência, 
para outros, seu papel não é tão central, seja por falta de habilidades téc-
nicas para operar as ferramentas, seja por falta de tempo e recursos para 
contratar especialistas no assunto. Notou-se uma disparidade muito 
grande entre os coletivos e movimentos no que diz respeito ao uso que 
fazem das redes sociais, sobretudo entre o MBL e o Vem pra Rua (estru-
turas muito profissionalizadas e com foco na atuação nas redes sociais) 
e os demais. Assim, muitos fazem apenas postagens ocasionais de suas 
atividades, mas não tomam as mídias sociais como centrais em sua atua-
ção, com exceção do WhatsApp e do Telegram, mencionados como fer-
ramentas-chave para a comunicação interna dos coletivos, tendo papel 
importante em sua organização. 

O nosso Facebook mal é movimentado, o nosso site sai do ar... se tem algo 
que funciona pro movimento é o WhatsApp, com todas as suas limita-
ções de 3 bom dias e 4 louvores ao Senhor... É o que ainda consegue mais 
dinamizar a comunicação entre as ocupações, os núcleos, com uma série 
de críticas que podem ser feitas. (MTST, Salvador – BA) 

Embora algumas redes facilitem a organização da maioria dos 
movimentos, apenas o Vem pra Rua e o MBL disseram que se capaci-
taram para fazer uso delas com o objetivo claro de influenciar o debate 
público sobre determinados temas, como a Reforma da Previdência. Em 
relação aos outros movimentos entrevistados, com exceção da Ponte e do 
Outras Palavras, que são canais especializados de mídia alternativa, não 
houve relatos desse tipo de atividade entre os entrevistados. 

É muito claro o papel que as redes sociais desempenham no pre-
sente como veículos de formação de opinião capazes até de definir elei-
ções. Essa capacidade vem sendo manipulada por alguns atores, mas a 
grande maioria ainda não é capaz de fazê-lo. Sabe-se que manter uma 
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página ativa, com muitos seguidores e engajamento com o conteúdo, tor-
nou-se uma atividade que requer diversas habilidades técnicas e recur-
sos financeiros que a maioria dos movimentos não possuem. Com efeito, 
a alimentação das mídias sociais é vista por muitos como um trabalho 
difícil que, além de tomar o escasso tempo que poderiam dedicar às 
ações mais concretas, não gera tantos benefícios quanto se pode supor, 
porque o alcance deles é muito pequeno. O resultado é que a falta de 
recursos técnicos e financeiros para manusear as redes e criar um canal 
de comunicação com um público numericamente significativo acaba 
impactando na influência que diversos movimentos e coletivos possuem 
na esfera pública. 

O problema da representação

Se há algo que uniu direita e esquerda durante as manifestações 
de 2013 foi a crítica à falta de representatividade das velhas instituições 
políticas. Como se espera estar claro, os principais movimentos que sur-
giram nessa época – com destaque para o MPL, o MBL e o Vem pra 
Rua – tiveram essa questão como uma de suas pautas centrais. As res-
postas de cada movimento foram muito diferentes: enquanto o MPL 
procurou criar uma nova forma de organização política que considerava 
mais democrática, o MBL e o Vem pra Rua materializaram seu rechaço 
às instituições políticas tradicionais emulando as organizações empresa-
riais e compondo um discurso antipetista e anticorrupção eficazmente 
manipulado nas redes sociais como emblema da “nova política” pela qual 
lutavam. 

A crítica desses movimentos reside majoritariamente na questão 
da representatividade, que aparece quando a porta-voz do Vem pra Rua 
retrata de modo emocionado a novidade que esse e outros movimen-
tos similares representam ao “defender o direito do brasileiro”, e não de 
grupos específicos: 

O MBL, o Revoltados Online e o Vem pra Rua estavam nas ruas não 
para defender a si próprios ou algum membro daquele grupo, mas para 
defender o direito do brasileiro. Pelo Brasil. E isso me encantou, e foi o que 
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também me encantou lá nas Diretas, uma coisa nacional, para os direitos 
da maioria.  [...] E inclusive, e eu adorava isso, quando alguém levantava 
a bandeira de um partido, a bandeira de algum interesse corporativo, ou 
sindicato, ou UNE, todo mundo falava “abaixa a bandeira que aqui não 
tem isso não”. Aqui é pelo Brasil, só vale bandeira brasileira.  [...] Então 
acho que é essa a diferença, porque começou a surgir um movimento 
nacional de política não partidária. E é aí que nós nos encaixamos, como 
políticos não partidários. (Vem pra Rua, São Paulo – SP)

Questionada sobre o que significa lutar pelo Brasil, a porta-voz o 
identifica com os valores dos próprios movimentos de direita, ressal-
tando a incapacidade das instituições políticas de desempenhar o papel 
que supostamente tais movimentos exerceriam no presente.

O brasileiro é liberal na economia e conservador nos costumes, isso é o 
brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem um range aí entre liberal e con-
servador muito claro. Só que nós não temos isso espelhado no nosso 
Congresso. Os nossos representantes não falam sobre isso, não se preo-
cupam com isso. Por isso que a gente olha pro Congresso e fala “eles não 
me representam”, porque tem uma minoria que entrou lá e que trabalha 
pra isso, mas a grande maioria trabalha por qualquer outra coisa menos 
isso. O Congresso ainda não nos representa, a gente precisa aprender a 
votar, aprender a ler as pessoas que estejam nesse range, que é a população 
brasileira. (Vem pra Rua, São Paulo – SP)

No caso dos movimentos e coletivos de esquerda, a horizontali-
dade continua sendo um formato presente em suas tentativas de criar 
formas mais democráticas de organização. Porém, o que se nota tanto 
a partir da pesquisa quanto da autocrítica feita pelos atores coletivos é 
que, embora torne os movimentos internamente mais democráticos, não 
foi ainda um recurso suficiente para criar uma relação mais democrática 
dos movimentos com a sociedade, por meio do diálogo e de uma comu-
nicação efetiva. 

O exemplo mais contundente foi o da Marcha Mundial de 
Mulheres, que atua em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Embora 
façam parte de uma rede internacional de militantes, as integrantes 
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entrevistadas queixaram-se da falta de interesse e suporte da rede mais 
ampla para os problemas locais, que incluem a miséria e problemas 
graves de violência doméstica. Além disso, há a própria dificuldade do 
movimento, composto majoritariamente por mulheres universitárias, de 
estabelecer diálogo com as mulheres da periferia e das aldeias indíge-
nas. A começar pelo próprio idioma (muitas indígenas não falam por-
tuguês), somado à falta de acesso à internet, há obstáculos significativos 
para estabelecer comunicação e conexão. 

O uso das mídias sociais foi visto por muito tempo como um 
recurso que poderia facilitar a comunicação e o engajamento dos atores 
coletivos, fortalecendo modos mais participativos de ação e representa-
ção políticas. Porém, o que se observou, na maioria dos casos, é que isso 
falha em ocorrer, sobretudo em contextos periféricos. 

E essa tecla eu bato sempre, a gente tem que sair da academia, a esquerda 
brasileira se encastelou nas universidades e não saiu mais de lá, e essa é a 
grande dificuldade dos movimentos sociais porque eles acabam repetindo 
isso.  [...] Eu vou chegar no interior do Maranhão, que é uns dos Estados 
com pior IDH e vou dizer: “Oi, tudo bem? Vim falar sobre homo-trans-
-fobia. Que isso? O que é homo-trans-fobia?”. Eu tô falando pra quem? 
(Coletivo Curta Diversidade – São Luís – MA)

Considerações finais

A maioria dos coletivos e movimentos entrevistados compartilham 
de algumas características fundamentais que devem ser compreendi-
das no contexto da história da ação coletiva no Brasil e no bojo de suas 
transformações recentes em nível mundial. 

Os coletivos proliferaram de modo notório no Brasil na última 
década, seguindo a tendência mundial dos protestos no contexto que 
se convencionou diagnosticar como “crise das democracias contempo-
râneas”. Surgem para contestar e se contrapor às organizações políticas 
tradicionais, sobretudo os partidos políticos, materializando sua crítica 
em formas de organização horizontais, em que as lideranças são rotati-
vas ou inexistentes. Porém, nota-se um custo evidente para levar a cabo 
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esse formato. A horizontalidade exige que os movimentos se voltem com 
frequência para suas questões internas, o que cobra um preço no que 
diz respeito à agilidade de atuação e o compasso das demandas exte-
riores. Além disso, a horizontalidade direciona o problema da falta de 
representação das instituições políticas tradicionais para ser resolvido no 
interior dos movimentos, como se, ao modificar a estrutura, pudessem 
mudar todo o entorno das relações com a sociedade, o que não se mate-
rializou na prática. 

Quanto ao uso das novas tecnologias da informação, embora a 
maior parte desses atores já tenha nascido dentro do universo das redes, 
seu papel é bastante heterogêneo, o que não costuma aparecer na lite-
ratura, que tende a tratar da importância das mídias sociais de modo 
uniforme. De fato, uma das características mais importantes dos movi-
mentos contemporâneos é a organização em redes que se formam e se 
desfazem conforme os projetos e as pautas do momento, dando mais 
fluidez às ações. Porém, embora tenham sido decisivas para organi-
zar manifestações e ações de maior porte com grande rapidez, há uma 
grande disparidade entre os atores coletivos em sua capacidade de utili-
zação das redes como ferramenta de comunicação e como modo de for-
talecer a representação. Enquanto alguns dispõem de maiores recursos 
para utilizá-las a seu favor, outros, por razões diversas, a percebem como 
uma ferramenta de importância minoritária em sua atuação. 

Por fim, a crise de representatividade das democracias contempo-
râneas é um dos pontos mais complexos dessa discussão e que, junto à 
articulação em rede, vem a ser o eixo que conecta todas as organizações 
aqui tratadas, a despeito de seu posicionamento ideológico. Ao passo 
que essa crise constitui uma das causas da emergência notável de atores 
coletivos a partir do início desta década, é inegável que também os afeta 
de maneira negativa. Houve o anseio de criar novas formas de atuação 
política e a horizontalidade representou um dos aspectos fundamentais 
dessa idealização. Contudo, em um universo em que tais movimentos 
trabalham com grande escassez de recursos, o direcionamento dos esfor-
ços para criar novas dinâmicas internas acaba não somente os distan-
ciando das formas tradicionais e consolidadas da militância histórica, 
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como também comprometendo um aspecto central da atuação de todo 
movimento social, que é, em última instância, a capacidade de repre-
sentar algum anseio social. De certo modo, a população não pôde ser 
incluída no projeto de formas mais democráticas de atuação política 
e isso parece ter sido decisivo para os rumos que a própria sociedade 
tomou após as Jornadas de Junho na direção oposta dos anseios iniciais 
dos movimentos. O “ninguém me representa” também acabou atingin-
do-os em grande medida. Tanto é assim que houve um espaço significa-
tivo para o crescimento dos movimentos de direita a partir do vácuo de 
representação sentido pela população brasileira. Como disse a porta-voz 
do Vem pra Rua: “nós representamos o Brasil, aqui só vale a bandeira 
brasileira!”.
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Mulheres da peste:  
uma história do campesinato  
feminino sertanejo paraibano 
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Compreender as representações sociais que estão agenciadas no 
estereótipo de “mulher da peste” atribuído à mulher paraibana, de modo 
geral, mas sobretudo à mulher pobre sertaneja, é um exercício de recons-
tituição da história do campesinato no estado da Paraíba. De acordo 
com a historiografia consultada, do século XVI à primeira metade do 
século XX é possível situar a sua presença nas diferentes formas de cam-
pesinato desenvolvidas, sob a égide da política estruturada pelo poder 
colonial português e posteriormente pelo poder do império. 

Para este estudo, foram observados no tecido social constituído 
na região no decorrer do século XIX e na primeira metade do século 
XX, saberes e práticas seculares relacionados ao trabalho na agricultura. 
São práticas socioculturais que emergem no cotidiano dessas mulhe-
res, ancoradas na sua relação com os elementos da natureza no sertão, 
permeadas por saberes cujo domínio funda parte da representação de 
mulher da peste.  

Com esse objetivo foi preciso situar a categoria campesinato, na 
qual o estudo se ateve, no seu desenvolvimento e nos elementos sociais e 
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culturais que incorreram na formação das comunidades curraleiras e na 
sua relação com a terra, para observar seus recursos culturais em cons-
tante reelaboração, embora portadores de continuidades.

As comunidades do gado sertanejas se formaram em um período 
complexo de ocupação territorial e divisão do trabalho no qual se pro-
duziu a sua especificidade cultural, material e imaterial, formada por 
saberes, costumes e tradições que geraram formas de pertencimento e de 
identidade. A história da mulher nas formas de agricultura levadas pelas 
comunidades do gado é a chave para compreender as representações que 
se derivaram desse processo.

Essas formas de agricultura estavam estruturadas na grande pro-
priedade pecuarista e no trabalho escravo do indígena e do negro. Com 
o fim da escravatura, de modo geral no sertão paraibano, o trabalhador 
livre passou à condição de morador-agregado, em troca de um lugar para 
morar com sua família, cultivar a terra para o seu sustento e continuar a 
trabalhar para o dono da propriedade. Nas fazendas o cultivo dos prin-
cipais produtos para subsistência, ou para o comércio, era dividido, de 
acordo com o sistema estabelecido, entre o senhor e as famílias mora-
doras. Contudo, cabe registrar, havia espaços que escapavam à ocupação 
dos senhores e permitiam pequenos roçados, precários e provisórios, de 
base familiar, os quais mantiveram as comunidades de moradores esta-
belecidas por longos períodos, vivenciados por gerações. 

As famílias de moradores, muitas vezes identificadas como colonos, 
viviam circunscritas no interior das fazendas, mantendo um tipo de iso-
lamento em relação à vida nas vilas e cidades próximas. Para as mulhe-
res esse isolamento se tornava ainda maior, uma vez que o homem era o 
responsável quando havia a necessidade de ir à vila ou à cidade. Assim, 
todo o universo da mulher moradora era restrito ao interior da fazenda. 

No contexto entre 1870 e 1880, com a cultura do algodão, o sertão 
paraibano viveu uma fase de transformações. Para suprir a demanda 
por braços, famílias de agricultores livres passaram a se deslocar para as 
fazendas para se juntar aos trabalhadores mais antigos, incluindo ainda a 
mão de obra escrava. Nesse sentido é interessante observar que a maio-
ria das mulheres entrevistadas confirmam o fato de seus avós e bisavós 
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terem vindo do Ceará ou do Rio Grande do Norte para o sertão parai-
bano no auge da produção algodoeira. Ou seja, famílias que apresentam 
fenótipo mestiço com ascendência autóctone, os chamados “caboclos”, 
passam a compor, naquele período, uma onda migratória para suprir a 
falta de mão de obra. A cultura do algodão na região em estudo foi man-
tida até o início da década de 1970, quando sofreu grande declínio até a 
sua extinção. 

Essas famílias passaram a compor o quadro de moradores nas 
fazendas de gado, modificando a dinâmica de então na divisão do traba-
lho, assim como as demais relações no universo interno dessas comuni-
dades, uma vez que conservaram o modelo de isolamento, já mencionado, 
bastante peculiar e identificado por muitos estudiosos como “sertão con-
finante”, que resistiu por todo o século XIX e início do século XX, ges-
tando elementos fundamentais da cultura curraleira paraibana. 

Nas fazendas em geral, os moradores eram agrupados em núcleos 
familiares. As casas dessas famílias podiam ser distribuídas estrategica-
mente no interior da área da fazenda, muitas vezes distantes uma das 
outras, guardando proximidade com os açudes ou reservatórios de água, 
como explica D. Antônia, 

A água a gente trazia nu braço e na cabeça pra enchê os pote. Pra cuzinhá 
pra toma banho. Na cuzinha tinha que tê uns pote grande com as cuia. 
Era preciso dá várias viage até o açude. Das veis tinha um jumento que 
carregava nas canguinha d’água, sabe como é, e facilitava. Todo mundo 
carregava, menino, menina, tudim. Era; fazia uma rodilha de pano, botava 
na cabeça e ia simbora. Era o jeito. 

A senhora Antônia Sebastiana dos Santos, de 83 anos, é uma das 
mulheres entrevistadas nesta pesquisa, somando-se ao todo 8 mulheres 
com idades entre 64 e 83 anos.  

A mulher da peste

Para compreender o termo “mulher da peste” foi preciso buscar sua 
origem e a constituição da sua carga cultural. A investigação partiu do 
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entendimento que identifica o termo como uma representação social e, 
como tal, pertence ao universo da cultura regional paraibana, ou seja, 
uma expressão regionalista que se originou no interior do enredo histó-
rico social mais amplo, que deu origem à ideia de Nordeste e de nordestino.

De modo geral, as representações sociais são entendidas como ima-
gens construídas sobre a realidade, na relação do indivíduo com o seu 
grupo social, sempre em caráter dinâmico de elaboração e reelabora-
ção, segundo a teoria fundada por Durkheim (1970) e aprofundada por 
Moscovici (1978). 

A expressão “mulher da peste” pertence ao rico e vasto vocabulário 
que caracteriza a linguagem popular paraibana e, em especial, a lingua-
gem do sertanejo. Para compreender a sua origem e traduzir o seu signi-
ficado cultural é preciso, primordialmente, entender que tais expressões 
nascem de representações sociais que pertencem ao imaginário de um 
grupo social e refletem especificidades da sua cultura. Como defende 
Clifford Geertz, no seu brilhante e consagrado trabalho1, ao afirmar que 
“o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 
teceu”, a análise cultural deve ser feita diferentemente da ciência experi-
mental que procura leis, “como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado” (Geertz, 1989, p. 15).

Assim, objetivando traduzir a expressão “mulher da peste”, foi pre-
ciso traçar alguns caminhos e possibilidades por meio dos quais se deu 
a sua construção, ou seja, compreender os nexos que construíram e que 
se manifestam na linguagem popular do sertão paraibano, nos seus mais 
estreitos e específicos vínculos que comungam e se articulam aos nexos 
que produziram a ideia de Nordeste e de nordestino. 

A invenção do Nordeste

É impossível compreender e traduzir culturalmente o Nordeste 
brasileiro e consequentemente o que é ser nordestino sem mencionar 

1 Ver em A interpretação das culturas, principalmente na primeira parte dedicada à con-
tribuição para a elaboração de uma teoria interpretativa para a cultura (Geertz, 1978, 
pp. 13-67). 
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a contribuição trazida pelo professor e pesquisador Durval Muniz de 
Albuquerque Júnior na sua obra A invenção do Nordeste e outras artes 
(1999). Nesse trabalho, o discurso da estereotipia sobre o Nordeste é 
exposto e a sua gênese é assim descrita, 

O discurso da estereotipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala 
arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma 
voz segura e autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o 
outro em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma caraterização gros-
seira e indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as 
diferenças individuais são apagadas, em nome de semelhanças superficiais 
do grupo. (Albuquerque Júnior, 1999, p. 20)

Um estereótipo não é uma fala ou um olhar “mentiroso”, desprovido 
de verdade e torto, mas sim o olhar e a fala que carregam uma “dimen-
são concreta e real, porque, além de lançar mão de matérias e formas 
de expressão sublunar, ele se materializa ao ser subjetivado por quem 
é estereotipado, ao criar uma realidade para o que toma como objeto” 
(Albuquerque Júnior, p. 20).  

Na pesquisa realizada por Albuquerque Júnior para responder as 
questões que levaram à “invenção” do Nordeste e do nordestino, emer-
gem razões e elementos fundantes que levaram o Nordeste a ser dis-
criminado, marginalizado e estereotipado, juntamente com os seus 
representantes, pela produção cultural do país e pelos habitantes de 
outras áreas. Ao mesmo tempo a pesquisa nos mostra as razões que leva-
ram o próprio nordestino a se dizer discriminado com tanta seriedade e 
indignação. Este estudo situa e busca traduzir as determinações históri-
cas da formação do recorte espacial Nordeste, para responder aos ques-
tionamentos sobre a existência de uma identidade nordestina à qual os 
estereótipos são atribuídos.  

De tal modo e diferentemente daqueles que entendiam a região 
como o produto da natureza e definida pelo desenvolvimento da 
empresa portuguesa e nacional capitalista na regionalização das rela-
ções de produção, Albuquerque Júnior nos apresenta o Nordeste como 
uma identidade espacial construída em um preciso momento histórico 
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no final da primeira década do século XX, como produto do entrecruza-
mento de práticas e discursos regionalistas, ou seja, uma formulação que 
nasce a partir da união conceitual de diferentes experiências construí-
das como caracterizadoras desse espaço e de uma identidade regional. 
Experiências essas fundadas em um discurso teórico que pretendeu ser 
o conhecimento da região em sua essência (Albuquerque Júnior, 1999, 
p. 22).  

O seu objetivo foi buscar compreender os caminhos pelos quais se 
produziu, no âmbito da cultura brasileira, o Nordeste, isto é, compor a 
história do esforço empreendido em torno da ideia de identidade nacio-
nal e regional, de identidade cultural, assim como sua visibilidade e suas 
linguagens. Para tanto, buscou compreender como determinadas repre-
sentações desse espaço regional se reproduziram e foram cristalizadas 
como uma essência e, nesse sentido, identificar a rede de poder que sus-
tentou e foi sustentada por essa identidade regional, por esse saber este-
reotipado que delegou a esse espaço o lugar de gueto, de periferia, nas 
relações econômicas e políticas do país.   

No seu trabalho identidade regional é entendida como uma cons-
trução mental, formada por um conjunto de conceitos sintéticos e abs-
tratos, elaborados para dar conta de uma generalização intelectual 
ancorada em uma grande variedade de experiências. Nesse sentido, sua 
pesquisa observa que a chamada História Regional se encontra presa a 
este campo de dizibilidade que é visto como estudo “regularizado, domi-
nado por perspectivas e imperativos ostensivamente adequados à repro-
dução do Nordeste”, que seguem a ser apresentadas como estudos, nos 
quais o Nordeste continua a “ser ensinado, administrado e pronunciado 
de certos modos a não romper como feixe imagético e discursivo que o 
sustenta” (Albuquerque Júnior, 1999, p. 29).  

Não há dúvida de que a discussão pautada pelo autor, abun-
dantemente sustentada por fontes diversas, faz vir à tona o debate 
sobre o campo historiográfico de produção do saber, altamente recor-
tado por relações de poder e, portanto, se remete aos questionamen-
tos que interrogam o lugar de produção desses saberes. Para sustentar 
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suas afirmações, Albuquerque Júnior utiliza diferentes práticas discur-
sivas da literatura, da música popular, do cinema e do teatro, além de 
artigos publicados em jornais ligados ao campo cultural e ao discurso 
acadêmico. 

Neste exercício teórico e historiográfico são apresentados os ele-
mentos que fundam a ideia de Nordeste à qual nos acostumamos a refe-
renciar. Nas páginas que se seguem uma síntese das constatações de 
Albuquerque Júnior é apresentada, confirmando a importância e a espe-
cificidade do seu estudo para alcançar meus objetivos. 

Para o autor, foi na segunda década do século XX que surgiu um 
“novo discurso regionalista”, que passou a substituir o paradigma natura-
lista. O discurso naturalista considerava as diferenças existentes entre as 
diversas regiões do país como um reflexo imediato da natureza, do meio 
e da raça, e, nesse sentido, tradições, costumes, hábitos e práticas sociais 
e políticas eram explicados como o resultado das variações do clima, do 
tipo predominante da vegetação e também como o resultado direto da 
composição racial da sua população, assim como as suas características 
comportamentais e morais. 

Na década de 1920, segundo o autor, o advento do discurso nacio-
nalista que pretendia diminuir as distâncias entre as regiões brasileiras 
e defendia práticas que tinham como objetivo conhecer o país como um 
todo, institui-se para se pensar uma política de unificação e nacionaliza-
ção que, em tese, reduziria as distâncias que dificultavam a construção 
da nação brasileira.  

Mas a construção de um nacionalismo nunca é um processo 
neutro. Longe disso, tratou-se de um processo politicamente orientado, 
justificado pela hegemonia de uma região sobre a outra, que permitiu a 
criação de uma tradição que concedeu, principalmente ao Rio de Janeiro 
e a São Paulo, o status de pontos de referência e centro do país. Esse 
entendimento inclui o fato de tomar os seus “costumes” como costumes 
nacionais e os costumes das outras áreas como regionais, estranhos, sin-
gulares, diferentes e bizarros. Esse discurso estabeleceu a criação de “uma 
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identidade para a região de quem fala em oposição à área de que se fala” 
(Albuquerque Júnior, 1999, p. 42), ou seja, são criadas imagens das áreas 
regionais do Norte para serem consumidas na região Sul e vice-versa.  

É nesse contexto que surge o novo regionalismo. Este extrapola as 
fronteiras dos estados brasileiros, procurando reunir um espaço maior, 
constituído por uma dimensão histórica, para se contrapor aos disposi-
tivos simbólicos que pretendem formar a ideia de nação que deveria ser 
traduzida para todo o país. Porém, diferentes discursos passam a cho-
car-se na busca pelo modelo ideal a ser generalizado, dada a importância 
e o significado da generalização de uma hegemonia de poder, na busca 
de uma identidade para o Brasil e para os brasileiros. 

O novo regionalismo emerge no centro dos interesses em jogo, 
tanto no interior da região que se quer instituir quanto na sua relação 
com as outras regiões. Nesse âmbito, o discurso regionalista passa a ser 
orientado por outra estratégia política, formada por objetivos definidos, 
dentro de um recorte histórico e econômico. Segundo o autor, o nasci-
mento desse discurso pode ser registrado no Congresso de Produtores 
de Açúcar realizado em 1920, em Recife, marcado pelo discurso que 
denunciava, por parte dos produtores do Norte, os privilégios do Sul, em 
um contexto de crise de mercado agravado pelas exigências da moderni-
zação produtiva em detrimento às formas de produção tradicionais. 

Esses produtores tradicionais e seus representantes assumem o dis-
curso que passa a unificar um espaço único, que estaria sendo discrimi-
nado e vitimizado, e é esse discurso que agencia os principais signos de 
um Nordeste a ser defendido contra as forças e o poder de São Paulo.  
É esse confronto que se torna o eixo principal em torno do qual as dis-
cussões sobre o tema Nação, região e identidade nacional se formam. 
Parte importante desse eixo de discussões era emitida na busca por 
recursos para o combate às mazelas das secas, e a necessidade de recur-
sos para combater o cangaço motivou a união dos parlamentares nortis-
tas no referido Congresso. 

Ao mesmo tempo uma geração de intelectuais regionais, descen-
dentes das elites dominantes que compunham esses estados, se con-
centrava nas principais instituições de formação do ensino superior em 
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Recife, formando um centro de aglutinação e debates sobre política, 
economia, cultura e artes. Esse fator dava à capital de Pernambuco o 
status de centro ilustrado e jornalístico, capitaneado pelo jornal Diário 
de Pernambuco, que conseguia circular por uma área que se estendia do 
estado de Alagoas ao estado do Maranhão.   

Esse grupo de intelectuais, do qual Gilberto Freyre se apresen-
tava como uma das principais lideranças, em 1924 inaugura o Centro 
Regionalista do Nordeste, reunindo os principais defensores das ideias 
do “patriotismo regional nordestino”. Esse grupo organiza em 1926 o 
Congresso Regionalista do Recife, congregando políticos, intelectuais e 
artistas representantes dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Ceará, Alagoas e Sergipe, ampliando o alcance das reivindicações identi-
tárias nordestinas que passaram a representar o mundo regional. Como 
consequência, eventos e práticas com esse caráter, dispersos em diferen-
tes cidades da região, institucionalizam essa ideia de Nordeste, que passa 
a ser veiculada nas camadas mais populares.

Para Albuquerque Júnior, esse pensamento regionalista e tradi-
cionalista instituiu uma origem para a região. Nessa origem, estabele-
cia-se um estatuto universal e histórico para restituir uma verdade no 
seu desenvolvimento histórico, atrelada a fatos que já demonstravam, 
mesmo no passado distante, a sua identidade regional. Esse discurso 
passa a falar na “História do Nordeste” desde o século XVI, porém lan-
çando para trás as problematizações e o recorte espacial regional, reco-
nhecidos no início do século XX. 

A procura de uma identidade regional nasce da reação a dois processos 
de universalização que se cruzam: a globalização do mundo pelas rela-
ções sociais e econômicas capitalistas, pelos fluxos culturais globais, pro-
venientes da modernidade, e a nacionalização das relações de poder, sua 
centralização nas mãos de um Estado cada vez mais burocratizado. A 
identidade regional permite costurar uma memória, inventar tradições, 
encontrar uma origem que religa os homens do presente a um passado, 
que atribuem um sentido a existências cada vez mais sem significado. O 
“Nordeste tradicional” é um produto da modernidade que só é possível 
pensar neste momento. (Albuquerque, 1999, p. 77) 
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Por parte do movimento tradicionalista, é essa ênfase na memó-
ria e na vontade de proteger uma visão de passado que inspira o agen-
ciamento de monumentos, paisagens, tipos humanos, relações sociais de 
poder, símbolos e imagens. São as memórias pessoais que reúnem frag-
mentos de histórias, lembranças pessoais de fatos épicos e catástrofes, 
textos, sons que dão corpo, criam e desenham o semblante da região.  
É nesse discurso que se emprega um arquivo de clichês e estereótipos 
atrelados a essa identidade regional, que passam a ser idealizados, dentre 
os quais o de “cabra da peste” e “mulher da peste”.  

Nessa idealização e visão de Nordeste importantes obras de inte-
lectuais e artistas contribuíram para a sua construção e solidificação, 
tanto no campo da literatura como no campo da arte, entre as quais se 
destacam os trabalhos de Câmara Cascudo, Gilberto Freyre, José Lins 
do Rêgo, Ascenso Ferreira, Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, José 
Américo de Almeida, a obra teatral de Ariano Suassuna iniciada na 
década de cinquenta, os pintores Cícero Dias e Lula Cardoso Ayres e a 
música de Luiz Gonzaga, Zé Dantas e Humberto Teixeira. 

De modo geral, para ver e dizer a região esses autores procuraram 
trazer nas suas obras um estilo que pretendia mostrar a região “como ela 
é” e, também de modo geral, se inspiraram em fontes populares, rebe-
lando-se contra o estilo acadêmico e imprimindo o “estilo regional”, que 
buscava na linguagem popular do cotidiano o “falar nordestino”. Esse 
falar característico, inspirado na literatura popular do cordel, nas can-
torias e desafios repentistas, emerge no “romance de trinta” abordando 
temas relacionados à decadência da sociedade açucareira, à seca e aos 
retirantes, o beatismo, o cangaço e o coronelismo, trazendo seus perso-
nagens portadores de uma “essência regional”. São temas e personagens 
que incorporavam uma noção de síntese do que deveria ser aquela rea-
lidade social regional a ser pensada como totalidade. Assim, o tema do 
cangaço vai marcar o nordestino com o estereótipo da “macheza” e da 
violência, ao lado do tema da seca que cunhou o estereótipo do retirante 
que sobrevivia a todo tipo de agruras e pestilências por meio da fé popu-
lar encontrada no beatismo sertanejo. Esses temas encarnam o sertão 
nordestino, que, nesse imaginário, se torna um espaço mítico.



Mulheres da peste: uma história do campesinato feminino sertanejo paraibano

305

Gestou-se nesse processo uma galeria de estereótipos, dentre os 
quais a representação da “mulher da peste”. Um estereótipo para a figura 
da mulher nordestina, mestiça e pobre, filha do sertão rude, no qual, 
para a sobrevivência diante de todas as suas mazelas, até as mulheres 
deveriam ser “como homens”, fortes, resistentes, ásperas, rígidas, impla-
cáveis, inflexíveis, valentes, vigorosas e fortes. Em muitos momentos o 
termo “mulher da peste” se confunde com o termo “mulher-macho”, este 
último imortalizado nos versos da canção popular de Luiz Gonzaga.

Ser “da peste”

O termo “mulher da peste” não pode ser confundido com o termo 
“mulher-macho”. Ambos podem parecer, à primeira vista, sinônimos, 
mas, longe disso, ao situarmos historicamente as duas construções sim-
bólicas, vamos encontrar dois estereótipos diferentes.

O termo “mulher-macho”, como vimos, nasceu da poesia popular 
que homenageava o contexto histórico de bravura e valentia atribuído 
de forma genérica ao povo paraibano perante os demais estados da 
região Nordeste. Esse termo, em décadas posteriores ao seu lançamento 
em 1952, passou a ser utilizado sob outras conotações, não apenas nos 
estados nordestinos, mas principalmente no contexto nacional, para se 
referir à orientação sexual, muitas vezes de modo preconceituoso e pejo-
rativo, embora também seja expresso como termo enaltecedor, como foi 
mencionado.    

Dois estudos que abordam o termo “mulher-macho” (Silva, 2008; 
Ricoldi, 2011), embora sob diferentes abordagens, confirmam nas suas 
análises as considerações aqui levantadas, ratificando e validando a 
compreensão do seu significado e, ao mesmo tempo, contribuindo para 
fundamentar a diferenciação mencionada. Ou seja, há dois significa-
dos díspares para o termo “mulher da peste” e o termo “mulher-macho”. 
Nesse sentido, o artigo de Andréa Bandeira (2010) nos ajuda a pensar 
essa diferença e compreender as representações trazidas pelo signo/
imagem feminina de “ser da peste”. 

Sob a abordagem de gênero e considerando a fala como agente 
reprodutor das relações sociais entre as diferentes formas de linguagem, 
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emissárias de símbolos e modelos de representações sociais, Bandeira 
(2010, p. 99) propõe uma reflexão para desconstruir a naturalização da 
inferioridade e subordinação social da mulher em relação ao homem 
contida na frase Mulher-macho, sim senhor! Entendida como represen-
tação da negação do feminino e da sua importância menor na sociedade 
patriarcal, nega a sua identidade, que é reconhecida como identidade 
negativa – como nos demonstra a lógica lacaniana, a mulher não existe 
(Lacan, 1966, pp. 685-696). Ou seja, o termo reafirma a negatividade 
feminina, uma vez que a identidade primeira, e única, é a masculina 
(Bandeira, 2010, p. 100).

Diferentemente, o termo “mulher da peste” responde a uma repre-
sentação sob outro signo, que está vinculado aos primeiros discursos 
feministas surgidos no Brasil, na década de 1960, na sua ressonância na 
região Nordeste. Corresponde a outro código cultural que se manifesta 
de modo crítico, sem romper com o discurso construído para dizer e ver 
o Nordeste e o nordestino. É nesse desdobramento questionador que se 
estabelece a figura da mulher da peste, para simbolizar a mulher forte, 
diferente do homem, cabra da peste.

A mulher da peste surge como uma crítica ao estereótipo da 
“macheza” e dá lugar a outro estereótipo que também bebe na fonte 
da fala popular, incorporando o substantivo “peste”, funcionando como 
adjetivo, que, neste contexto, por se tratar de uma representação social 
nascida no interior de uma trama histórico-social específica, mas atre-
lada à trama maior que deu origem à ideia de Nordeste, é sinônimo 
de azougue, de pessoa inquieta, buliçosa, ativa, endiabrada, representa 
o ser saído da calamidade, da epidemia, do flagelo, da praga, da pesti-
lência, da moléstia, ao mesmo tempo que está ancorada à ideia de fúria, 
raiva, zanga, ímpeto, danação, impetuosidade, rigidez e força que não se 
enverga. 

Anteriormente o termo “peste” generalizou-se nos períodos em 
que principalmente epidemias de cólera e de varíola acometeram grande 
parte da população das províncias do Norte depois de 1862 e se trans-
formaram em notícias aterrorizantes divulgadas pelos jornais locais e 
de todo o país, junto aos malefícios das grandes estiagens e das levas de 
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retirantes, advertindo as autoridades de que a fome e a peste devastaram 
igualmente a sua população (Almeida, 1980, p. 203). As epidemias que se 
avolumavam durante os períodos de seca na província da Paraíba, sem 
o devido atendimento por parte do poder público e os poucos hospitais 
existentes, proporcionaram o surgimento das Casas de Caridade, admi-
nistradas por religiosos, para atender as vítimas e recolher os seus órfãos, 

Estragados por uma vida de privações, extenuados de fome, de cansaço e 
miséria, saturados de vírus, affectados de ulcerações, provenientes da má 
alimentação, da falta de asseio e de muitas outras causas reinantes, pro-
curam os hospitais, quando já não podem esmolar e as vezes são atirados 
pelos parentes, ou por mãos caridosas às portas do edifício, obstruídos, 
anêmicos, inchados, paralyticos, ulcerados e fétidos para não morrerem 
nas ruas e terem ao menos quem os amortalhe e os carregue para o cemi-
tério público. (Almeida, 1980, p. 201) 

Todo esse amálgama imagético é decodificado como os demais, 
convergindo para o sertão, espaço abstrato aludido por seus temas e 
imagens fortemente cristalizados. Se os temas do cangaço marcaram o 
Nordeste e o nordestino com o estereótipo da “macheza”, o estereótipo 
“ser da peste” está, por sua vez, ancorado ao cenário de miséria produ-
zido pelas secas e seus retirantes, descritos como cenários de flagelo e 
desgraça, fixados pelo “romance de trinta”, inspirados pela literatura 
popular, pelos cordéis e pelo discurso político das oligarquias, compro-
metidos com a construção imagética de uma essência regional. O “ser da 
peste”, assumido pela condição feminina aqui observada, sempre inferior 
às representações atribuídas ao masculino, foi forjado nesse âmbito, ins-
pirado no tema da miserabilidade provocada pelas secas cíclicas na figura 
estereotipada do pestilento que pleiteava, teimosamente, sobreviver.  

Referências

ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. (1999). A invenção do Nordeste e outras 
artes. Recife/São Paulo, FNJ, Massangana/Cortez.

ALMEIDA, J. de A. (1980). A Paraíba e os seus problemas. 3 ed. João Pessoa, A 
União Cia. Editora.



Ana Maria da Silva Gomes de Oliveira Lucio de Sousa, Josildeth Gomes Consorte

308

BANDEIRA, A. (2010). Mulher macho sim senhor!: notas sobre a cultura de 
gênero no Brasil. Revista Historien, Petrolina, ano I, n. 3, abr./set..

BURSZTYN, M. (1984). O poder dos donos: planejamento e clientelismo no 
Nordeste. Petrópolis, Vozes. 

BURSZTYN, M. (2008). O poder dos donos: planejamento e clientelismo no 
Nordeste. 3 ed. Rio de Janeiro/ Fortaleza, Garamond/BNB.

DINIZ, A. da S. (2004). A maldição do trabalho. João Pessoa, Editora 
Manufatura.

GEERTZ, C. (1989). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar 
Editores.

LACAN, J. (1966). La signification du phallus. In: LACAN, J. Écrits. Paris, 
Editions du Seuil, pp. 685-696.    

RICOLDI, A. M. (2011). Paraíba Mulher Macho: gênero, cultura e política na 
Educação Jurídica Popular em João Pessoa. Tese de doutoramento em 
Sociologia. São Paulo, Universidade de São Paulo. 

SANTOS, J. de S. (2009). Cariri e Tarairiú?: culturas tapuias nos sertões da 
Paraíba. Tese de doutoramento em História, Porto Alegre, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

SANTOS JÚNIOR. V. dos. (2008). Os índios Tapuias do Rio Grande do Norte: 
antepassados esquecidos. Mossoró, Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

SILVA, A. A. (2008). Paraíba, mulher-macho: tessituras de gênero (desa)fios 
da História. Tese de doutoramento em História. Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco.  



309

A rota africana de Flora Tristan: 
estação Cabo Verde 
Memória, Comunicação e Cultura

Maria Inês Amarante
Unila

Maria Helena Villas Bôas Concone
PUC-SP

Introdução

Os relatos de viagem escritos por Flora Tristan ao longo de sua 
vida, desde o deslocamento ao Peru, em 1833, com passagem por Cabo 
Verde, até sua morte, em 1844, norteiam a construção do projeto de pes-
quisa pós-doutoral cujos resultados são apresentados neste capítulo. 

A proposta foi verificar como as observações da escritora sobre 
a ilha de domínio português – e a subserviência imposta às mulheres 
nativas – forneceram subsídios para que ela compreendesse o regime 
escravocrata e, consequentemente, a opressão e o servilismo dos seres 
explorados no mundo do trabalho nas sociedades coloniais governadas 
pelas elites brancas, bem como a influência que essa viagem teve na cons-
trução de seus ideais, traduzidos em obras que produziria até 1844, ano 
de seu falecimento.

Foram analisados os elementos indicadores da memória da escra-
vidão em três obras da escritora, a saber: As peregrinações de uma pária, 
Passeios em Londres e Tour de France. A investigação compreendeu o 
levantamento de fontes bibliográficas transdisciplinares que comportam 
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estudos nas áreas de antropologia cultural, feminismo, literatura, comu-
nicação, história social e memória, bem como documentos de fontes pri-
márias e secundárias que confirmam os dados históricos apresentados 
por ela no âmbito do jornalismo literário. Esses estudos fundamentam 
variados aspectos de sua obra, tanto do ponto de vista biográfico como 
da idealização de uma nova ordem social, e trazem contribuições sobre 
a história colonial da ilha portuguesa. As imagens iconográficas e carto-
gráficas da época foram obtidas em arquivos de Lisboa.

No tempo de Flora Tristan

No decorrer do século XIX feministas pioneiras marcaram época 
por suas atuações, ideias e obras que questionavam o papel da mulher 
e o trabalho assalariado, uma vez que participavam tanto da produ-
ção industrial como da reprodução no meio privado (Sanchez apud 
Varela, 2005, p. 67). Com elas, nasciam novos questionamentos: o tra-
balho assalariado era possível de ser compatível com a lida doméstica? 
Haveria limites? As mulheres deveriam ter salários equiparados com os 
dos homens? 

Flora Tristan foi uma das primeiras a buscar respostas para essas 
indagações, que a inquietavam. Em sua obra União Operária (1843), 
dizia estar convencida de que “todas as desgraças do mundo advém 
do esquecimento e do desprezo que até hoje se deu aos direitos natu-
rais e imprescritíveis do ser mulher” (Tristan, 1843, p. 75)1, marcando 
assim suas ideias em tempos de socialismo utópico e de transição entre 
o feminismo ilustrado e o feminismo de classe, ou seja, marcando espaço 
enquanto pioneira do feminismo socialista. 

Era extremamente raro o registro de mulheres que viajavam desa-
companhadas em navios, ao contrário de tantos escritores e cientistas, 
pois, além do preconceito ser inevitável e desencorajante, tal atitude era 
condenada na sociedade francesa, que lhes negava vários direitos, sobre-
tudo àquelas que não tinham o privilégio de possuir um elevado status 

1 Tradução livre da autora do texto original em francês.
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social. Mas Flora enfrentaria todas as dificuldades para realizar seu 
intento de conhecer a família paterna, e, aos trinta anos, embarca no Le 
Mexicain munida de seu caderno de notas. O navio faz uma escala for-
çada no porto da Praia de Santa Maria2, em maio de 1833, local onde ela 
permanece por dez dias e inicia suas observações. 

Posteriormente, passa vinte meses no Peru e segue anotando 
suas impressões sobre a sociedade e as pessoas das quais se aproxima, 
em um diário autobiográfico que seria publicado em artigos e no livro 
Peregrinações de uma pária, de 1838. A escritora também parte quatro 
vezes à Inglaterra e a condição dos ingleses inspira sua obra Passeios em 
Londres, lançada em 1840. De 1842 até sua morte, em 1844, faz uma 
nova peregrinação pela França, registrada no Tour de France, a fim de 
propagar suas ideias sobre a união dos operários, organização nacional 
socialista que idealizara. 

Contudo, esquecida por mais de um século, em 1925 teve sua tra-
jetória resgatada pela tese de Jules L. Puech, que mereceu a atenção de 
vários estudiosos. Seu legado compõe-se de obras que continuam bas-
tante atuais e têm sido reeditadas e traduzidas em vários idiomas.

Foi em Cabo Verde que a então viajante testemunhou, pela pri-
meira vez, a crueldade e a miséria, guardando na memória imagens 
tocantes que passaram a fazer parte das observações que registrou no 
curso de sua viagem ao Peru, expressando a revolta que sentia contra a 
exploração humana, uma vez que a ilha de Santiago servia de entreposto 
de escravos. 

No final do século XVIII os portugueses controlavam aproxima-
damente 25% do comércio de escravos no Atlântico. Receava-se que essa 
porcentagem aumentasse com a guerra napoleônica, o distanciamento 
temporário dos franceses e a retirada dos navios negreiros ingleses, 
afirma Turano (2014, p.  31).3 Estes últimos, por sua vez, incrementa-
ram o controle para dissuadir os portugueses de expandir seus negócios. 

2 A Vila da Praia de Santa Maria seria promovida à cidade apenas em 1858. 

3 Segundo dados apontados por Turano (2014, p. 32), após a chegada de D. João VI ao 
Brasil, a importação de escravos aumentou em cerca de dez a vinte mil por ano.



Maria Inês Amarante, Maria Helena Villas Bôas Concone

312

Com o deslocamento da família real ao Brasil, Dom João manteve por 
mais de sessenta anos o comércio afro-atlântico, uma vez que repre-
sentava um negócio lucrativo no qual ele próprio teria investido, apesar 
dos inúmeros tratados assinados desde 1810 com a Inglaterra (Turano, 
2014, p. 32).

Durante os dez dias em que o navio de Flora Tristan permaneceu 
ancorado em Cabo Verde, ela visitou Praia duas vezes, ocasião em que 
observou as altas personalidades que conheceu: europeus que impu-
nham ao povo negro uma submissão e maus-tratos que lhes “retiravam 
qualquer virtude”. Ela então iniciou uma atenta peregrinação através da 
vida cotidiana dessas pessoas e mergulhou no fundo da miséria humana. 

Entre os numerosos estudos realizados sobre a obra biográfica 
da escritora, essa breve e incidental passagem pela sociedade colonial, 
patriarcal e escravocrata caboverdiana não foi aprofundada. Contudo, 
tal viagem inaugura uma nova fase de sua vida, pois, ao voltar à França, 
torna-se escritora e ativista, publica artigos, um romance utópico e sig-
nificativas petições: pelo restabelecimento do divórcio e contra a pena 
de morte. Daí a atualidade de Flora Tristan: a de ter sido uma pensa-
dora que transitou entre o socialismo “utópico” e o “científico” e contri-
buiu para fundar as bases do que hoje se conhece como teoria feminista.

Cabo Verde na rota dos deslocamentos portugueses 

Com o intuito de situar a passagem da escritora por Cabo Verde, 
foi pesquisado um conjunto de fatores que compõem a história social 
do país e traduzem as representações da escravidão e a subserviência na 
vida cotidiana de seus habitantes na época, sobretudo das mulheres des-
critas pela autora. Entre estes, constam imagens cartográficas e iconográ-
ficas obtidas em arquivos portugueses e cabo-verdianos, evidenciando o 
modus vivendi e a forte presença de franceses, italianos e também de nor-
te-americanos, além dos portugueses, nas ilhas.

A atual República de Cabo Verde, situada na esquina entre três 
continentes, compreende dez ilhas principais, das quais nove são habi-
tadas, e algumas ilhotas, com uma superfície total de 4.033 km2. Essas 
ilhas se encontram no oceano Atlântico a aproximadamente 500 km ao 
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largo da Mauritânia e do Senegal. Do ponto de vista climático, consti-
tuem um prolongamento da África saariana, caracterizada por chuvas 
esparsas e aleatórias. Um dos traços marcantes das ilhas de Cabo Verde 
é a mestiçagem bem presente de sua população. 

Fonte: AHU – Arquivo Histórico Ultramarino, Belém, Lisboa (PT/AHU/CARTI/024/00169).

Carta da Ilha de S. Thiago. Comissão de Cartografia, 1890
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Fonte: AHU – Arquivo Histórico Ultramarino, Belém, Lisboa (PT/AHU/CARTI/024/00181).

Planta do Porto da Villa da Praia, [Séc. XIX]. Escala indeterminada

Como as ilhas eram desabitadas no seu achamento, em 1460, 
Portugal reconheceu ser imperativo povoá-las e iniciou esse processo 
pela ilha de Santiago. Porém, a escassez de recursos naturais, a aspe-
reza do clima e a distância em relação ao reino constituíam constrangi-
mento, inibindo a imigração livre e espontânea. Para compensar a pouca 
atratividade, o rei oferecia amplos privilégios fiscais e comerciais àqueles 
que se dispusessem a fixar residência na ilha, o que se efetiva em 1466, 
segundo Ilídio Cabral Baleno (1989). 

Correia e Silva e Cohen (2017, p.  107) lembram que Santiago 
situava-se também no chamado “corredor de entrada” no Atlântico Sul 
e se necessitava de uma força militar que impedisse o desembarque de 
“intrusos” que porventura violassem o Tratado de Tordesilhas. Em sua 
história econômico-social está registrado o regime latifundiário prati-
cado no local desde o início. 
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Para justificar a escravidão, que durou quatro séculos, era preciso 
rebaixar o negro à condição de “sub-homem”, daí a negação de sua cul-
tura e de seu pertencimento a uma civilização diferente (Andrade, 1984, 
p. 132). 

As relações entre homens brancos e escravas eram corriqueiras e os 
filhos que delas nasciam eram reconhecidos. Carreira (1977, p. 21-27) 
afirma que era possível o registro de paternidade em livros de batismo 
de filhos de homens brancos (branco da terra ou reinóis) de “classe pre-
ponderante”4 havidos com mulheres escravas, servas e forras, mesmo que 
fossem filhos de homens casados. Segundo o mesmo autor, os estrangei-
ros, inclusive religiosos, tinham uma vida livre para relacionar-se com 
as escravas e praticar o comércio de escravos, em sua maioria nativos da 
Costa de Guiné, Bissau, Cacheu, Serra Leoa e outros países. A escra-
vidão seria definitivamente abolida apenas em 1876 (Carreira, 2000, 
p. 384).

Se no conceito europeu esses costumes podiam ser censuráveis, 
nas ilhas eram aceitáveis, o que constitui uma poligamia de fato, não 
de direito (Carreira, 1977, p. 30). Assim, “a estrutura familiar nas ilhas 
foi, pois, baseada na ligação do homem com a mulher que escolheu” 
(Carreira, 1977, p. 29), sendo que a mãe solteira era considerada uma 
“realidade sociológica”. 

Flora Tristan em Cabo Verde

A ilha de Santiago na época do desembarque da escritora contava 
com quatro mil habitantes na estação chuvosa (Tristan, 2000, p. 97) e 
era o ponto nevrálgico do comércio de escravos pelo Atlântico. As con-
dições de vida eram precárias, não havia ali água encanada, providên-
cia decretada em 1652 e que só foi executada em 1839 (Lima, 1844). 
Carreira registra “uma das mais calamitosas fomes do século XIX” e 
que atingiu todas as ilhas do arquipélago entre 1830 e 1833, deixando 
um número elevado de mortos (2000, p.  204). Além da fome, crises 

4 Governadores, ouvidores, desembargadores, elementos da classe militar e civil e alguns do 
clero.
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políticas eram constantes e, em 1835, houve na capital uma sublevação 
de escravos que foi violentamente reprimida pelo governador liberal da 
época, com fuzilamentos sem processo e com torturas em praça pública, 
referendadas pelos proprietários dessa mão de obra (Correia e Silva e 
Cohen, 2017, pp. 130-132); estes eventos de fato feriam a ordem consti-
tucional vigente gerando conflitos entre o governador e o ex-prefeito da 
Praia. Receosos de novas repressões pelos liberais, os traficantes inten-
sificaram o tráfico negreiro clandestino em parceria organizada entre 
Cabo Verde, Costa da Guiné, Cuba e os portos de Baltimore e Nova 
Orleans na América do Norte (Correia e Silva e Cohen, 2017, p. 134). 
Assim, navios negreiros iam e vinham do porto da então Villa da Praia 
de Santa Maria.

Voltando à passagem de Flora Tristan por Cabo Verde, lembremos 
que ela se deve a um ‘feliz acaso’, devido a uma avaria na embarcação. 
Consideramos um ‘feliz acaso’ porque deu início à extensa obra da autora 
e foi uma parada fertilizadora! Assim, Flora Tristan faz uma escala for-
çada em Praia, aos três dias do mês de maio de 1833.5 Ali ela iniciaria 
sua primeira incursão “pelo mundo da alteridade”, tal qual Darwin havia 
feito, na expressão de Correia e Silva (2014), ao referir-se à viagem do 
cientista que “inspirou belas páginas no Diário de Beagle”. 

Tudo para a escritora era novo e inóspito. Ao avistar a ilha rochosa, 
ela pareceu antever a realidade que testemunharia no local, conforme a 
descrição minuciosa que publica em Peregrinações de uma pária sobre a 
baía de Santa Maria vista do mar: “O aspecto dessa terra, inteiramente 
negra, inteiramente árida, tem qualquer coisa de tão monótono que a 
gente se sente penosamente entristecido”, confessaria. 

5 O registro da chegada do navio Le Mexicain menciona que a embarcação veio “se refrescar” 
na Villa da Praya e que seguiria com destino a uma ilha da França.
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Vista do Porto da Cidade da Praia6

Ela pensava que “uma ilha denominada Cabo Verde devia necessa-
riamente oferecer à visão dos navegadores uma paisagem verdejante, pois 
se assim não fosse, como explicar a origem do nome?” (Tristan, 2000, 
p. 66). O acesso à cidade é descrito como perigoso e difícil, uma vez que 
ali não havia nenhum cais7 para facilitar o desembarque. Para subir à 
parte alta da Vila (o Plateau), os visitantes deviam escalar “uma pequena 
vereda traçada sobre os rochedos que estão na orla do mar...”. Essa rota é 
perigosa, segundo conta (Tristan, 2000, p. 73): “a areia negra que recobre 
o rochedo cai sob nossos pés e, ao menor passo em falso, corre-se o risco 
de rolar de rochedo em rochedo até o mar”. 

6 Tiragem do original em nanquim. / Legrand [gravador]; Manuel Luís [oficina litográfica, 
Lisboa]. - [Lisboa]: [s.n.], [séc. XIX]. – Gravura: litografia, p&b.; 19,5 x 27 cm. – In: 
“Corografia Cabo-Verdiana”, de José Conrado Castro de Chelmicki, 1841. – Bibliografia: 
Ensaio de Iconografia de Luís Silveira, n.º 165, 1956.

7 Uma ponte-cais da cidade da Praia seria inaugurada apenas em 1880, conforme dados 
obtidos por Gomes (2011, p. 65).
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Flora mencionaria posteriormente a boa aparência da Villa da 
Praya, com uma bela igreja recém-construída, vinte e dois canhões 
de grosso calibre, guarda militar, a casa do cônsul americano com um 
pequeno belvedere com vista para o alto-mar. Ela também observaria as 
plantas: tufos de bananeiras, grupos de sicômoros e outras árvores de 
folhas largas. Contudo, a miséria que presenciava era consequência da 
crise alimentar.

A tripulação do Mexicain é recebida pelo secretário do governador, 
capitão do porto, e convidada por seus aliados a visitar a vila e as perso-
nalidades dali, notadamente o cônsul americano, a Sra. Watrin, o capi-
tão Brandisco e um capitão de navio americano que visita o Mexicain. 
Posteriormente, encontra-se com o Sr. Tappe, ex-jesuíta e comerciante 
francês que havia anos vivia na ilha. A maior parte das pessoas descritas 
pela viajante, segundo levantamentos realizados, efetivamente existiram, 
com presença bem marcada de franceses, norte-americanos, italianos, 
além dos portugueses colonizadores da Capitania.

Durante os dez dias que visita Praia, a viajante constatará o envol-
vimento e a conivência das altas personalidades com o tráfico negreiro 
e com os maus-tratos de escravos, que consideravam moeda de troca. 
Prevalecia a mentalidade exploradora do colono, como nota: 

Os habitantes de La Praya trocam negros por farinha, vinho, óleo, arroz, 
açúcar e outros gêneros alimentícios, bem como objetos manufaturados 
de que precisam. Essa população é pobre, alimenta-se muito mal, e a mor-
talidade ali é considerável, pelas inúmeras doenças às quais os habitantes 
estão expostos. (Tristan, 2000, p. 97)

Convidada para jantar na luxuosa residência do cônsul americano, 
ela presencia uma cena cruel e violenta de castigo de um escravo domés-
tico: o diplomata batia “com golpes de vara um negro alto estendido a 
seus pés, e cujo rosto sangrava”(Tristan, 2000, p. 93). 

A elite praiense era composta por personagens excêntricas, entre 
elas a Sra. Watrin, a mais rica da cidade, viúva de um comerciante francês, 
admiradora de Napoleão e muito apegada à cultura francesa. O escritor 
cabo-verdiano Henrique Santa Maria Vieira (1999, p. III) registra que 
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o falecido Sr. Watrin, um francês de Bordéus, foi em vida mais conhe-
cido na ilha como Watering e atuava como comerciante de confiança do 
governador Lencastre8, eleito em 1805 e acusado de “negócios escusos”. 
Carreira (1987, pp. 24-25) relata que o político, convicto de sua impuni-
dade, com o poder da coroa dividido entre Lisboa e o Brasil, estabeleceu 
ali “uma loja onde se vendiam gêneros a preços exorbitantíssimos”, tendo 
como caixeiro Watering, seu “testa de ferro”, uma vez que era proibido ao 
povo comprar essas mercadorias a bordo de navios.

Flora conheceu também um capitão veneziano que, segundo ela, se 
chamava Brandisco. A escuna que comandava provinha de Serra Leoa 
e ele “se gabava de ser casado com uma parisiense da Rua Saint Denis” 
(Tristan, 2000, p. 69). Um registro da chegada dessa escuna encontra-
-se na página 15 do Livro de termos de Entradas e Visitas dos navios na 
Alfândega da Praia (1833-1837). No entanto, na assinatura do coman-
dante lê-se Bradisco. O capitão do Mexicain, Chabrié, compreende que 
Bradisco havia sido proprietário de um navio negreiro que fora confis-
cado pelos ingleses que controlavam o tráfico Atlântico de escravos. 

A “galeota” na qual viajava Bradisco possuía uma tripulação com-
posta de oito homens negros, todos altos e fortes, “capazes de derru-
bar seu amo com um único murro”, observa o Sr. Briet, passageiro do 
Mexicain (Tristan, 2000, p. 96). Ao visitá-la, Bradisco confessa à Flora 
que os navios negreiros levavam sempre pequenos colares de vidro para 
trocar por crianças africanas e lhe oferece “dois lindos negrinhos bons, 
honestos, bem treinados, fortes e sadios” (Tristan, 2000, p.  96) que 
naquele momento eram bem cotados. Assim, ela compreenderá, uma 
vez mais, o valor que era atribuído à mercadoria humana. Ao sair da 
embarcação, desabafa: “Esse ato de barbárie me fez pensar em todos os 
males da escravidão, dos quais La Praya me ofertara um quadro odioso” 
(Tristan, 2000, p. 96). 

O único habitante citado sobre o qual não me foi possível obter 
pistas mais concretas foi o Sr. Tappe. Esse francês de Bayonne, instalado 

8 Segundo Carreira (1987, p.  64), Lencastre foi o primeiro provedor da Santa Casa de 
Misericórdia.
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há catorze anos na ilha, fora educado na França em um seminário cató-
lico e partiu, após a ordenação, para uma missão de evangelização em 
Cabo Verde, tornando-se rapidamente um dos comerciantes de escra-
vos mais prósperos e honrados do local. Vieira (1999, p. III) situa sua 
chegada em 1819 com o objetivo de “converter os povos selvagens vota-
dos à idolatria” e realça as impressões de Flora Tristan chamando-o de 
“glutão que falava latim, que escrevia passagens da Sagrada Escritura, 
que conhecia o hebreu”. Ela o descreve como uma criatura imunda, um 
“antropófago disfarçado de cordeiro”, um “animal selvagem” e, ao vê-lo, 
sente “uma dessas repugnâncias instintivas” (Tristan, 2000, pp. 88-90). 
O Sr. Tappe possuía dezoito negros, vinte e oito negras e trinta e sete 
negrinhos que “se portavam bem” e se referia a eles como “animais odio-
sos” e “miseráveis criaturas más” que deviam ser tratadas “a chicotadas” 
(Tristan, 2000, p. 91). Na época, representavam uma mercadoria pouco 
rentável, em comparação com a lã e o algodão que cultivava. 

Para não ser envenenado, casara-se com uma jovem escrava, a quem 
fazia provar todo alimento antes de ser servido, e tinha dela três crian-
ças. Confessará à viajante seu desejo de voltar sozinho à França, abando-
nando essa mulher e os filhos à própria sorte usando o pavor da esposa 
de atravessar o oceano para dissuadi-la de acompanhá-lo. Confessa 
friamente à sua interlocutora que a alternativa de sobrevivência que a 
mulher teria longe dele era vender sua prole no mercado e encontrar um 
novo patrão que a sustentasse. Num diálogo com o francês, Flora mani-
festa sua indignação e revolta:

– Mas, Senhor Tappe, essa moça é sua esposa perante Deus: é mãe de 
seus filhos, e o senhor vai deixar todas essas criaturas à mercê de quem 
quiser comprá-las em praça pública?... é uma atitude atroz!!!... 
– Senhorita, é uma atitude semelhante às que se cometem a cada dia em 
nossa sociedade. (Tristan, 2000, p. 92)

Ao caminhar pela cidade, nota soldados sempre ocupados em cas-
tigar homens negros por ordem dos patrões aos quais pertenciam. Na 
Cidade Velha, berço da nação cabo-verdiana, conservou-se um pelouri-
nho na praça central construído com essa finalidade.
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Devido à repugnância que sentiu por esses habitantes, a viajante 
preferiu passar a maior parte de seu tempo no navio, sozinha, num 
camarote lúgubre, a testemunhar a sorte dos escravos nas mãos daque-
les que se vangloriavam em ter conhecimentos de arte, religião e filoso-
fia. Praia aparece como um autêntico locus horridus, um lugar maldito e 
malcheiroso. Convém ainda assinalar que a expectativa que ela tinha de 
encontrar uma ilha verdejante e tranquila potencializou o impacto da 
impressão negativa.

O jornalismo literário de Flora Tristan e as memórias 
da escravidão e submissão femininas 

Os espaços externos pelos quais a viajante se desloca podem ser 
vistos como pontos de referência memoriais para que nada escape a 
seu olhar atentamente “etnográfico” e presencial. Os itinerários são bem 
ordenados e cada mudança de lugar adquire uma importância capital no 
espaço interno da narradora, uma vez que está sempre associada à pas-
sagem para uma nova etapa de observação e à revelação paulatina das 
ideias que desenvolve no decorrer de cada viagem. 

Nos locais visitados, ao mesmo tempo que observa minúcias, como 
evocações olfativas e visuais, o modo como as pessoas se vestem, se 
expressam, agem, seus hábitos e dificuldades, ela também trata da den-
sidade dos problemas, trazendo considerações sobre a vida e história 
social e política vigente que se sobrepõem ao indivíduo para tornar-se 
um fardo existencial. E a narrativa, sempre em primeira pessoa, apro-
xima a viajante de seu leitor, que assim pode compartilhar das situações 
e dos sentimentos que ela vivencia. 

De “La Praya” ao Peru recém-liberto da tutela espanhola, ou nos 
deslocamentos que faria posteriormente pelas ruas dos bairros, usinas e 
instituições de Londres e pelo mundo operário da França para propor a 
união e a educação política dos trabalhadores, nada escapa a seu olhar.

Essa forma de situar-se como parte da história que relata – por 
meio das observações que faz sobre a vida das pessoas que encontra 
– é característica do jornalismo literário, gênero recorrente no século 
XIX entre escritores de renome e que foi então chamado de “literatura 
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de viagem”, ganhando mais desenvoltura no início do século XX, nos 
Estados Unidos. Segundo Lima (2014, p. 15), trata-se de uma modali-
dade de prática da reportagem de profundidade e do ensaio jornalístico 
que utiliza recursos de observação e redação inspirados na literatura e 
que se apresenta em vários outros formatos, como biografias, ensaio pes-
soal, diário, etc. 

A obra autobiográfica de Flora Tristan, Peregrinações de uma paria, 
em forma de diário de campo, pode ser vista como jornalismo literário 
de viagem, uma vez que não é efêmera ou superficial e adquire valor his-
tórico, embora a tendência dos puristas seja a de considerar este gênero 
“de categoria inferior à literatura” (Lima, 2014, p. 25). Há elementos de 
subjetividade (como seu cansaço, dores, sentimentos, contrariedades 
e o constante aprofundamento de ideias...) que são partilhados com o 
leitor e se mesclam aos elementos externos observados (como a miséria, 
a barbárie, a ignorância, a exploração do ser humano, os ambientes insa-
lubres...), num confronto constante, como para lembrar que existe um 
“ser real”, em carne e osso, que viaja, vê (testemunha) e sente as dores e 
angústias de outros “seres reais”, do outro “irmão em humanidade”, como 
ela afirmaria. 

Ao seguir viagem da Praya à Arequipa, passando por Calao, no 
Chile, e Lima, a narrativa de Flora Tristan toma inúmeros contor-
nos, pois ela mergulha a fundo na história do Peru, começando pelos 
membros de sua família, sobretudo as mulheres. Convém lembrar que 
a sociedade peruana da época era baseada em um sistema de grandes 
plantações dirigidas pelos crioulos (Cuche, 1985, p. 102). Nisso eles se 
opunham a outro grupo étnico, os negros, trazidos como escravos para 
trabalhar nessas plantações, bem como a outros negros alforriados, que, 
em sua maioria, eram mulatos. Mais próxima da elite branca, a escri-
tora observará sobretudo a submissão feminina das mulheres de sua 
própria família, dependentes do clã masculino comandado pelo tio Pio 
de Tristan, que detinha um poder patriarcal, aristocrático e econômico 
(Amarante, 2015, pp. 6-7).

Contudo, a imagem de uma cena que presencia em um engenho 
de açúcar em Lima, onde vê duas mulheres fechadas num calabouço 
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por terem deixado morrer de fome suas crianças lhe causa impacto. 
Elas estavam nuas, acocoradas em um canto e comiam milho cru. Flora 
imagina que elas não desejassem ver seus filhos escravos e compreende 
que possuíam almas grandes e orgulhosas. Entre os negros que passa-
vam bruscamente da natureza independente à escravidão, encontravam-
-se indomáveis criaturas que sofriam. Assim ela nos oferece, uma vez 
mais, uma prova de firmeza a respeito dessa causa, contestando todos os 
argumentos a favor do sistema escravocrata, protestando contra a “coi-
sificação” dos negros (Amarante, 2010). No Peru, ela execra o compor-
tamento despótico de todos da alta classe que, com o apoio da igreja, 
mantinham indígenas e negros sob um regime de exclusão, e aguça seu 
desejo de independência e volta à sua vida citadina e republicana na 
Europa. Para ela, “A escravidão é uma impiedade aos olhos de todas as 
religiões; participar disso é renegar sua crença: a consciência do gênero 
humano é, nesse ponto, unânime” (Tristan, 2000, p. 507). 

As viagens de Flora Tristan na Europa

Promenades dans Londres (Passeios em Londres) 

A obra publicada em 1840 não é isolada de todos os contextos das 
que foram escritas anteriormente por Flora Tristan, nem tampouco da 
evolução do conhecimento da autora, naquela altura já perfeitamente 
integrada ao mundo das letras parisiense. 

Logo após a publicação de Peregrinações, em 1838, ela parte pela 
quarta vez à Londres e começa a frequentar os membros do “cartismo”9, 
vivendo a agitação política do proletariado. Descobre assim a chamada 
“luta de classes”, a miséria dos trabalhadores e a opressão dos irlandeses, 
quando então prevê uma revolução social. Nesse momento, marca sua 
fé socialista e associa a conquista da liberdade (sobretudo feminina) à 
emancipação dos proletários – o que seria retomado posteriormente no 
Manifesto Comunista de Marx e Engels. 

9 Movimento político de cunho reformista que ocorreu na Inglaterra entre 1837 e 1848 do 
qual resultou a Carta do Povo, redigida em 1838, que continha o programa do movimento.
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Para Stéphane Michaud,10 Promenades dans Londres é primorosa: 

Ela estudou os trabalhadores ingleses com grande audácia, com coragem 
e uma fidelidade ímpares. Merecia que Friedrich Engels, que baseou-se 
nas ideias que expõe nesta obra, citasse seu nome na bibliografia! Os 
comunistas franceses tiveram boas razões para deixá-la no ostracismo. O 
importante é relembrar sua influência real nos anos 1840 e seu papel pio-
neiro na aproximação intrínseca da causa das mulheres à dos trabalhado-
res explorados. (Michaud, 2018)

Na época, a autora já conhecia o pensamento de Saint-Simon e 
Fourier e pôde observar a escravidão urbana industrial, a indiferença 
das classes dominantes, a corrupção, a injustiça, o obscurantismo reli-
gioso, bem como a violenta disputa pelo poder econômico dos ingleses, 
com olhos de especialista – e não apenas de observadora. Assim, nessa 
obra se acentuam as características do jornalismo investigativo – ou jor-
nalismo literário –, pois desde o prefácio a autora afirma ter escrito “um 
livro de fatos de observações recolhidas com toda a exatidão de que sou 
capaz...” (Tristan, 1840, p. 4), o que faz dele quase um livro-reportagem 
(Lima, 2009) sobre uma situação observada, pesquisada e relatada no 
curso dessa viagem particular que faz a Londres. 

Os resultados mais significativos dessa exploração encontram-
-se nos capítulos dedicados à condição dos operários, prisioneiros e 
mulheres prostituídas, nos quais se notam as comparações inevitáveis 
com a escravidão que presenciou inicialmente em Cabo Verde. Mas são 
também significativas as visitas aos manicômios, bairros pobres, pubs e 
ao Parlamento inglês. Com uma visão antropológica aguçada, tomada no 
seu conjunto, Flora Tristan impressiona pelo conhecimento profundo 
daquilo que se propõe retratar e nas comparações que faz com a socie-
dade francesa industrial – além de nos oferecer uma visão panorâmica 
das articulações comerciais globais e do papel central e explorador dos 
ingleses. Ela será acompanhada de amigos socialistas, entre eles Robert 

10 Entrevista gravada em 2018, em Paris, França.
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Owen, com quem partilha ideais relativos ao mundo do trabalho, antes 
de elaborar sua obra derradeira, União Operária, com a qual faria o seu 
Tour de France.

Flora Tristan conduz seus leitores aos bairros insalubres e mise-
ráveis de Londres, buscando retratar a vida dos excluídos, e pintar uma 
realidade muito distante da imagem de capital moderna de um Estado 
poderoso e economicamente forte. 

Logo no início, esclarece que a Inglaterra era governada por aris-
tocratas que agiam em interesse próprio, que faziam comércio para seu 
proveito, que garantiam para si todos os empregos lucrativos na admi-
nistração, na igreja e nos quartéis (Tristan, 1840, p. 7). E acrescenta, “o 
povo ali nunca foi representado e seus interesses nunca foram defendi-
dos. A Câmara dos Comuns, eleita por influência dos proprietários de 
terras, é totalmente devota à aristocracia, classe à qual todos os proprie-
tários pertencem” (Tristan, 1840, p. 8). E assim ela afirma que a riqueza 
dessa classe deve-se mais à opressão dos povos do que à sua indústria 
produtiva. Uma das referências mais claras ao período de escravidão 
é a afirmação de que, sob pretexto de interromper o tráfico negreiro, a 
Inglaterra policia outros países e estabelece uma cruzada nas colônias 
portuguesas na costa africana, apreendendo navios que não têm sequer 
um escravo a bordo (Tristan, 1840, p. 15). Com o comércio em mãos 
dos proprietários, eles induzem por esse sistema os proletários a fugir, 
morrer de fome ou tornarem-se seus escravos devido ao progresso mecâ-
nico e comercial entre importações e exportações (Tristan, 1840, p. 33). 
E essa enorme riqueza industrial deve-se ao trabalho do operário explo-
rado dezesseis horas por dia sem ao menos ter a possibilidade de viver 
de seu salário. Mas essa riqueza exploratória é efêmera, pois, para ela, 
“haveria uma lei universal que prevê que, no dia marcado, o escravo rom-
perá suas correntes, que os povos submetidos à escravidão serão liber-
tos!” (Tristan, 1840, p. 43).

Além de referências explícitas à escravidão, Flora recorrerá a inú-
meras expressões para acentuar a condição miserável de vida dos tra-
balhadores, párias sociais (Tristan, 1840, p. 55) e da sociedade inglesa 
de modo geral, como: pobreza; injustiça, oficinas insalubres; máquinas 
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assassinas, tratamento desumano, torturas físicas, moradias indignas; 
e visões terríveis das expressões dos homens, como palidez, magreza, 
saúde precária, roupas miseráveis, cansaço, esgotamento, doença, aliadas 
à evocação de sentimentos negativos que levam a uma fragilidade moral, 
como tristeza, desespero, medo, mergulho no alcoolismo, comparando-
-os a escravos, enquanto a cidade brilha em suas luzes e a aristocracia e a 
burguesia desfilam pelas ruas elegância e ostentação, indiferentes e desu-
manas com seus inferiores. 

A condição das mulheres é discutida e comparada à dos escravos: 
elas não têm o direito de entrar no Parlamento, de votar, apesar de todos 
serem comandados por uma mulher e respeitarem as autoras de obras 
conhecidas, são alvos de preconceitos atrozes que pesam como a escra-
vidão, pois podem ser negociadas e vendidas (Tristan, 1840, p. 95) em 
prostíbulos ou, ainda crianças, arrancadas de suas famílias. 

Já o proletariado inglês, em qualquer profissão, leva uma existên-
cia tão atroz quanto os negros que deixaram os engenhos de açúcar em 
Guadalupe e Martinica, para serem livres na República Dominicana, e 
que retornam a seus mestres (Tristan, 1840, p. 104). Compara também 
os operários a escravos da Jamaica, que viviam mais felizes com suas pro-
duções mais valorizadas (Tristan, 1840, p. 185). O escravo de proprie-
dade inglesa, ou seja, os proletários, para ganhar o pão e pagar as taxas 
impostas, tem trabalhos mais pesados. O negro é exposto apenas aos 
caprichos de seu mestre, enquanto o proletário inglês, sua mulher e seus 
filhos estão à mercê do produtor – e alguns não ultrapassam os 35 anos! 
(Tristan, 1840, p. 105): 

A escravidão deixou de ser para mim o maior dos infortúnios humanos 
desde que conheci o proletariado inglês: o escravo tem garantido o seu 
pão por toda a vida e cuidados quando está doente, enquanto que não 
existe nenhum elo entre o operário inglês e seu patrão! (Tristan, 1840, 
p. 106) 

Segundo a escritora, o capitalismo e o liberalismo econômico são 
piores que a escravidão, apenas comparáveis à antropofagia! A máquina, 
o trabalho devoram literalmente o indivíduo. Até mesmo os soldados 
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preferem a morte à escravidão, pois recebem maus-tratos de seus supe-
riores, em geral oficiais “gentleman”. (Tristan, 1840, pp.  152-153). 
Observa ainda que os proletários da Inglaterra, como os escravos nas 
nações antigas, são descartados da vida social (Tristan, 1840, p. 219) e 
que até no teatro grego os escravos tinham papéis importantes que as 
pessoas comuns não têm nas peças inglesas: 

Vi o índio em sua floresta e o negro em suas correntes, e acreditei, con-
templando a condição deles, digna de piedade, que eu via o mais alto grau 
de miséria humana: eu não conhecia então a sorte da pobre Irlanda... os 
trabalhadores irlandeses em Londres vestem-se de trapos e disputam com 
os cães as cascas de batatas pelas ruas. Eles têm a pele tão suja e os cabelos 
tão engordurados e desarranjados que parecem negros encarapinhados. 
(Tristan, 1840, pp. 180-183) 

A visita que faz ao manicômio de Bethlem e o encontro com um 
certo M. Chabrier a transportam à viagem realizada ao Peru, quando 
esse paciente, que se via como representante de Deus, afirma: “venho 
acabar a obra do Senhor; acabar com todas as servidões, libertar a 
mulher da escravidão do homem, o pobre do rico; e a alma da servidão 
do pecado.” (Tristan, 1840, p. 206). 

Após essas reflexões e denúncias dos grandes infortúnios do pro-
letariado na sociedade inglesa, Flora elaboraria sua obra derradeira: a 
União Operária. 

Le Tour de France 

O grande responsável pela publicação do diário de campo de Flora 
Tristan (1843-1844), transformado na obra Le Tour de France: estado 
atual da classe operária no aspecto moral, intelectual e material, foi Jules 
L. Puech. Apesar de não ter podido viver até a consecução dessa obra 
póstuma, ele mesmo apresenta em sua tese esses escritos como “uma 
enquete sobre a condição operária no século XIX”. Na contracapa da 
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edição digitalizada, de 1973, os temas aparecem anunciados: salários, 
duração do trabalho, oficinas insalubres, favelas, desemprego, trabalho 
em domicílio, trabalho de mulheres, prostituição, hospitais...

O “tour” empreendido por Flora Tristan se inicia no dia 12 de 
abril de 1843 e as últimas anotações datam de 23 de setembro de 1844. 
De Paris, ela passa por Nîmes, Montpellier, Toulouse, Saint-Etienne, 
Marseille, Lyon, até Bordeaux, onde termina a difícil missão que havia 
idealizado de instruir e unir os operários franceses. Sua proposta polí-
tica, além de levar o que chama de “livreto” União Operária até as mãos 
dos trabalhadores, era também construir Palácios da União Operária 
por todo o país, segundo um projeto antigo que havia sido apropriado 
por Fourier, onde todos receberiam educação e cuidados, desde as crian-
ças até os idosos e feridos. 

Há nessa obra pouca menção aos escravos, mas, nos momentos 
que o faz, o tema adquire um significado particular, ampliando a gravi-
dade da situação. Ela menciona todo o tempo a realidade sub-humana 
dos operários franceses, atribuindo a causa disso à “miséria que os con-
denava perpetuamente a permanecer no embrutecimento e na escravi-
dão”. E, logo no início (Tristan, 1973, p.  18), utiliza uma pregação de 
Jesus aos escravos ao mostrar a submissão destes, fomentada pelas igre-
jas: “Paguem o dízimo a César. Deixem seus corpos carregados das cor-
rentes da escravidão... libertem suas almas e deixem apodrecer o resto...”. 
Sua angústia permanente era que os grupos de trabalhadores – homens 
e mulheres de várias categorias – compreendessem a necessidade de uma 
união operária e da contribuição para publicar mais exemplares da obra.

O tempo todo em que viaja Flora Tristan é perseguida pela justiça 
e acusada de atividade política ilegal, uma vez que os jornais anunciam 
sua chegada em cada localidade. Ela sofre também boicote dos burgue-
ses, pequenos patrões – que qualifica de “classe egoísta, inútil e estúpida” 
(Tristan, 1973, p. 190) – e, de um modo geral, do clero da igreja cató-
lica, mais preocupado com o evangelho do que com a situação em que 
se encontravam os trabalhadores que frequentavam seus ricos templos. 
Evoca então o Cap Horn quando gostaria de ver um assunto enterrado, 
lembrando os perigos vividos quando de sua viagem ao Peru. Cita a obra 
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de Gustave de Beaumont (Tristan, 1973, p. 34) Maria, ou a escravidão 
nos Estados Unidos, publicada em 1836. A União era uma sociedade fun-
dada em 1823. 

Em Nîmes, volta a mencionar os escravos da Inglaterra e da 
América, de quem nunca sentiu repulsa e por quem sempre se emocio-
nou e compadeceu (Tristan, 1973, p. 207). Naquela cidade, ao ver a con-
dição das mulheres lavadeiras que trabalhavam dentro d’água, expostas a 
todo tipo de doença, ela exprime sua revolta mais intensa e fala de desu-
manidades que havia presenciado na África, pois enquanto os políticos 
gastavam verbas públicas com a reforma de monumentos, não ofere-
ciam a essas mulheres as mínimas condições de trabalho (Tristan, 1973, 
p. 216). Anota então críticas pesadas a um certo M.S., alta personali-
dade local (Tristan, 1973, p. 219), que havia vivido em África e não se 
compadecia das mulheres lavadeiras, apesar de haver escrito três obras 
sobre a condição dos negros (Tristan, 1973).

Dia 24 de setembro ela chegaria em Bordeaux com a saúde aba-
lada. Dia 12 de outubro, permanece aos cuidados de Eleonore Blanc, 
mas o estado de Flora se agrava e ela vem a falecer no dia 14 de novem-
bro. Seu enterro ocorreu no cemitério dos Celestinos, na mesma cidade, 
acompanhado pelos trabalhadores que reconheciam nela uma fervorosa 
lutadora. 

Considerações

O arquipélago de Cabo Verde – e o mito das ilhas misteriosas – 
fascinou muitos escritores e parece ter sido particularmente produtivo 
no século XIX. Mas o mais notável dos seus visitantes foi, sem dúvida, 
Charles Darwin, que, ainda muito jovem, começa ali sua expedição, ini-
ciando o estudo que seria conhecido posteriormente como “A Teoria 
da Evolução das Espécies”. A capital de Cabo Verde, que foi “o primeiro 
encontro do jovem naturalista com a ecologia tropical, com o vulcanismo 
insular e com o mundo antropológico das sociedades crioulas e escravo-
cratas” (Correia e Silva, 2014, p. E-4), também teve importância signifi-
cativa na vida e na obra de Flora Tristan, que ali chega um ano depois. 
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Em março de 2012, apresentamos no Centro Cultural Brasil-Cabo 
Verde, na cidade da Praia, uma palestra sobre a escritora na qual enfa-
tizamos a importância social que tiveram as lutas que empreendeu em 
prol da libertação dos oprimidos, sobretudo das mulheres e da classe 
operária. Discorremos igualmente sobre a viagem dela ao Peru, depois 
de passar por Cabo Verde. O público presente ainda a desconhecia e 
algumas mulheres enfatizaram a necessidade de conhecer seu pensa-
mento pioneiro do início do século XIX. 

Mais recentemente, em junho de 2018, durante pesquisa no país, 
a Ministra da Educação organizou uma tertúlia sobre a escritora, con-
vidando mulheres atuantes em diversas instituições e ativistas pelos 
direitos femininos. Muitas delas tomaram a palavra para comentar os 
relatos de Flora Tristan que denunciam a condição das mulheres na 
sociedade escravocrata, na qual os direitos sociais, sexuais e reprodutivos 
de suas antecessoras foram usurpados pelos colonizadores e seus séqui-
tos. Algumas até afirmaram que certos hábitos permaneceram vivos em 
prejuízo das mulheres, como a negligência dos homens no registro de 
nascimento e cuidado com os filhos, a poligamia, a sobrecarga e a res-
ponsabilização femininas.11

Entre elas, poucas sabiam sobre a escritora e o testemunho vivo 
que legou sobre a condição feminina da época. O debate contemplou as 
dificuldades entronizadas pelas cabo-verdianas desde há muito, conside-
radas as condições que lhes foram impostas e as práticas sociais que as 
impediram de expressar tantas ideias, até mesmo gerando certo receio de 
deslocar-se e comandar o próprio destino. 

No entanto, é relevante apresentar questionamentos a partir 
de leituras de trabalhos acadêmicos e artigos da mídia cabo-ver-
diana a respeito da imagem feminina que se divulga. Um deles é uma 
pesquisa sobre gênero apresentada pelas professoras Dra. Eurídice 
Furtado Monteiro e Ms. Maritza Rosabal, então Ministra da Educação,  

11 Entre outras observações, Correia e Silva (2003, p. 55) afirma que 80% das crianças nascem 
fora do casamento, numa mal disfarçada verdade sobre a responsabilidade paternal e ins-
tabilidade familiar, o que incide diretamente na condição da mulher cabo-verdiana.
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em Colóquio realizado na Praia, em 2008. Nesse trabalho, “Escravas e 
cativas: construção de olhares sobre a subalternidade feminina”, as auto-
ras tecem considerações sobre mestiçagem e identidade da mulher cabo-
-verdiana embasadas na história da colonização das ilhas, apontando 
que a mestiçagem, no contexto colonial, “resultou pelo menos de uma 
dupla violência: por um lado, a violência implícita no processo de apro-
priação ou de ‘aristocratização social’; por outro, a apropriação do corpo 
das escravas negras” (Monteiro e Rosabal, 2008, p. 7), citando aqui o uso 
e abuso destas, particularmente para a satisfação sexual de homens bran-
cos e livres. 

A esse elemento da história social e cultural do país pode ser acres-
centado o fato de que, enquanto mães, essas mulheres foram igualmente 
reprodutoras de mão de obra e garantiam o povoamento e a economia 
das ilhas. E, enquanto escravas em contato com os homens brancos, obti-
veram um estatuto especial e alforria, uma vez que, via de regra, houve 
reconhecimento de seus filhos por esses mesmos homens, que não dese-
javam ser pais de escravos, o que não era permitido aos homens negros.

No entanto, há que se lembrar, a partir dos relatos de Flora Tristan, 
que a violência exercida por meio “da sujeição da escrava negra ao poder 
colonial-patriarcal (eurocêntrico) e o carácter excepcional desses casos 
[...] que ocorriam obviamente à margem da formalidade do matrimónio, 
proporcionando a generalização da concubinagem” (Monteiro e Rosabal, 
2008, p. 8) perdurou por longos anos de colonização. Apesar de persis-
tir um olhar dominante sobre a passividade dessas mulheres que negli-
gencia as estratégias de resistência e de subversão femininas, há hoje um 
diálogo estabelecido com as perspectivas feministas pós-coloniais, que 
busca integrar à análise sobre o colonialismo as relações sociais de sexo e 
as relações entre as mulheres. 

Aos olhos das pesquisadoras, a subalternidade feminina parece ter 
sido “formatada para perpetuar a suposta inferioridade das mulheres” 
(Monteiro e Rosabal, 2008, p. 10). Esses parâmetros multidisciplinares 
de análise, envolvendo história, sociologia, antropologia, cultura e lite-
ratura, são consideráveis e têm sido prolíferos no meio acadêmico atual. 
No entanto, nos meios de comunicação do país ainda se divulga uma 
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visão impiedosa, patriarcal e machista que reforça a estereotipia antes 
discutida e o entendimento do lugar da mulher na sociedade cabo-ver-
diana. Um exemplo é o artigo de Correia, “Licença para ser mãe”, publi-
cado no jornal A Semana, em 2008, em que o autor responsabiliza as 
mães – sobretudo as jovens mães – pelo cuidado com seus filhos. Em 
nenhum momento, trata da paternidade responsável, ou inclui o “repro-
dutor” na história de vida da criança, ficando a mulher como a única que 
precisa de licença (ou preparo) para gerar e criar um filho. Essa men-
talidade de que o controle da natalidade é unicamente tarefa feminina 
precisa ser compreendida na sua essência, pois é reveladora de enor-
mes preconceitos de gênero. O homem cabo-verdiano, presença omitida 
pelo jornalista, realmente não precisa de licença para ser pai porque, em 
muitas circunstâncias, nem assume a paternidade.

Pode-se afirmar que Cabo Verde, destino imprevisto em alto-mar 
e primeiro contato pessoal de Flora Tristan com o servilismo imposto 
pelos conquistadores, marcaria para sempre sua memória e direcionaria 
seu roteiro de utopias transformadoras da condição das mulheres e dos 
operários, numa antecipação da luta de classes e reivindicação de direitos 
sociais que permeariam todo o século em que viveu, inspirando movi-
mentos e teorias. 
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Introdução

Neste artigo buscamos sintetizar o debate sobre o conceito de 
empoderamento feminino, a fim de entender como ele foi estabelecido 
no meio acadêmico, nas agências de desenvolvimento e nas organiza-
ções internacionais. A intenção não é realizar uma revisão bibliográfica 
extensa que abarque todas as possibilidades de conceituação, dada a 
limitação imposta pelo espaço deste texto. A proposta é esclarecer o 
contexto do surgimento do termo e realizar um levantamento de seus 
limites conceituais, trazendo alguns exemplos encontrados na literatura 
especializada, de modo a facilitar o entendimento sobre os limites con-
ceituais e possibilitar o mapeamento das diferentes possibilidades meto-
dológicas adotadas nos estudos sobre empoderamento feminino.

Ao observar o uso crescente do termo empoderamento feminino 
nas mídias e meios de comunicação em geral, e diante do crescente inte-
resse sobre o tema em pesquisas no Brasil, consideramos importante 
revisitar o debate para esclarecer ao público interessado as origens do 
termo e suas diversas interpretações possíveis, utilizando, para tanto, 
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fontes de diferentes matrizes teóricas e de diversas organizações. Assim, 
realizamos uma pesquisa qualitativa e exploratória que teve como ferra-
menta o levantamento de dados através da revisão de literatura disponí-
vel em livros e portais de periódicos eletrônicos em língua portuguesa e 
inglesa, especialmente nas áreas de Ciência Política e Sociologia.

Tendo em vista que as discussões sobre empoderamento feminino 
derivam de um debate anterior sobre a questão do empoderamento em 
geral, consideramos relevante discutir alguns elementos teóricos sobre 
este último, além do contexto de seu surgimento e de sua popularização. 

Empoderamento

Entre as múltiplas interpretações do termo, o ato de empoderar-
-se pode ser entendido como a ação de tomar poder sobre si, e empo-
deramento como o ato de conseguir poder ou tornar-se mais poderoso. 
Como a própria composição da palavra explicita, empoderamento 
possui estrita ligação com o conceito de poder, e a maioria dos teóricos 
do empoderamento parte da discussão sobre poder como elemento cen-
tral para construir seus conceitos. A expressão empowerment teria sur-
gido no contexto da Reforma protestante, iniciada por Lutero no século 
XVI na Alemanha e reverberada posteriormente no restante do conti-
nente europeu e nos Estados Unidos (Batliwala, 2007; Herriger apud 
Baquero, 2012; Berth, 2018; Moraes, 2018). Ao traduzir os escritos 
bíblicos do latim para o alemão, Lutero facilitou o acesso à leitura para 
camadas da população que antes ficavam à mercê do clero, que inter-
pretava as Escrituras de acordo com seus próprios interesses (Baquero, 
2012; Berth, 2018).

Segundo Baquero (2012), a partir da segunda metade do século 
XX, o termo passou a ser utilizado nas lutas pelos direitos civis, entre os 
quais o movimento negro e o movimento feminista, assim como na ideo-
logia da “ação social” nos países desenvolvidos. Nos anos 1970, o con-
ceito foi influenciado pelos movimentos de autoajuda, e nos anos 1980 
pela psicologia comunitária. A autora também chama a atenção para a 
dificuldade de traduzir fidedignamente o termo empowerment para o 
português, pois “empoderamento” é um anglicismo, considerado um 
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neologismo na língua portuguesa. De fato, essa palavra só entrou para os 
dicionários de português recentemente, e muitos estudos sobre empode-
ramento em língua portuguesa têm como fontes obras escritas em inglês.

Oakley e Clayton (2003) comentam que, por volta de 1990, o 
termo já havia se tornado central no discurso e na prática das agências 
de fomento ao desenvolvimento. Na atualidade, a palavra aparece de 
forma evidente e recorrente em muitos programas e políticas de diversos 
tipos de organizações e atores sociais. Os autores destacam ainda que o 
termo acabou sendo trivializado, e que muitos que o utilizam talvez não 
conheçam a dimensão da tarefa que ele se propõe, devido à dificuldade 
de operacionalizar sua complexidade, que pode ser interpretada de dife-
rentes maneiras. Em nossa pesquisa comprovamos que a palavra aparece 
em diversos projetos de Organizações Não Governamentais (ONGs) 
e agências governamentais e multilaterais de cooperação internacional, 
bem como nos discursos oficiais de diversas organizações internacionais 
(OIs) – especialmente do sistema da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e do Banco Mundial. Além do uso cada vez mais comum do 
termo empoderamento nesses espaços, a literatura científica sobre o 
assunto tem proliferado com intensidade desde a década de 1990.

Entre as obras brasileiras recentes que tratam do tema, o trabalho 
de Joice Berth (2019) merece destaque. Em seu livro Empoderamento, 
a autora traça uma genealogia do termo e cita várias obras consagradas 
sobre a chamada Teoria do Empoderamento, trazendo detalhes sobre 
a tradição internacional de estudos sobre o tema (tanto como categoria 
conceitual como de teoria aplicada). Para a autora, empoderar “é antes 
de tudo, pensar em caminhos de reconstrução das bases sociopolíti-
cas, rompendo concomitantemente com o que está posto, entendendo 
ser esta a formação de todas as vertentes opressoras que temos visto ao 
longo da História” (Berth, 2019, p. 23). Segundo Berth, esse entendi-
mento do empoderamento como algo que promove ruptura com as 
estruturas opressoras é uma forma eficaz de combater a banalização, a 
pasteurização e o esvaziamento da teoria e de sua aplicação como catali-
sadora de transformações sociais.
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Quando falamos em empoderamento, sobretudo nos dias de hoje, con-
cluímos que estamos diante de um conceito complexo, muito distorcido e 
incompreendido, o que se deve em grande parte ao debate acrítico sobre 
o tema. Exatamente por isso o termo também vem sendo severamente 
criticado, não por seu significado, mas pela maneira esvaziada com que é 
utilizado e que foge completamente das raízes da teoria proposta. (Berth, 
2019, p. 30)

Ao trabalhar o empoderamento como processo de fortalecimento 
dos sujeitos no contexto da democratização política, Kleba e Wendausen 
(2009) alertaram para o fato de que se trata de um conceito polissêmico, 
“um termo multifacetado que se apresenta como um processo dinâ-
mico, envolvendo aspectos cognitivos, afetivos e condutuais” (p.  733). 
Assim sendo, as autoras defendem que o termo pode ser utilizado tanto 
na esfera individual como na coletiva, pois o empoderamento “signi-
fica aumento do poder, da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e 
grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente 
daqueles submetidos a relações de opressão, discriminação e dominação 
social” (Kleba e Wendausen, 2009, p. 736).

Ao problematizarem o conceito e mapearem vários estudos sobre 
o tema, Horochovski e Meirelles (2007) sugerem que os estudos sobre 
empoderamento podem ser divididos em duas categorias: de um lado, os 
autores que trabalham com uma perspectiva mais emancipatória (pro-
gressista) do conceito; de outro, autores com uma perspectiva fundada 
em valores neoliberais e neoconservadores. Na primeira perspectiva, 
com a qual os autores se identificam, “empoderar é o processo pelo qual 
indivíduos, organizações e comunidades angariam recursos que lhes 
permitam ter voz, visibilidade, influência, capacidade de ação e decisão. 
Nesse sentido, equivale aos sujeitos terem poder de agenda nos temas 
que afetam suas vidas” (Horochovski e Meirelles, 2007, p.  486). Já na 
segunda concepção, segundo seus críticos, “empoderamento significa o 
fortalecimento da esfera privada, deixando-se às associações e comuni-
dades a resolução de seus problemas” (p. 492). Notemos que essas duas 
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perspectivas distintas sobre o empoderamento (uma mais progressista e 
outra mais conservadora) também podem ser observadas em torno do 
empoderamento feminino, conforme será detalhado na próxima seção.

Além dessas duas perspectivas possíveis para o uso do termo, 
Horochovski e Meirelles (2007) também destacam que, devido à mul-
tidimensionalidade do conceito e à enorme variedade de possibilidades 
de esferas onde pode ocorrer o empoderamento, é importante conside-
rar no debate as questões relativas às desigualdades, ou seja, como dimi-
nuir a distância entre os mais e os menos empoderados. Nas palavras 
dos autores:

Empoderamento é uma variável multidimensional, de escopo variá-
vel – indo desde os indivíduos até a esfera global. Não pode, portanto, 
ser generalizada, como algo que se tem ou não de forma absoluta. Entre 
esses dois extremos há uma miríade de possibilidades, enfim, de graus de 
empoderamento, na medida em que o mesmo pode ser dito para cate-
gorias que lhe são correlatas, como autonomia e emancipação – nunca 
se é totalmente autônomo ou emancipado (tampouco empoderado), pois 
todos os que vivem numa sociedade defrontam-se com coerções maio-
res ou menores. Tampouco se vive em condições de total heteronomia. A 
questão que normativamente se coloca é como equilibrar o jogo, para que 
a distância entre os mais e menos empoderados se reduza. (Horochovski 
e Meirelles, 2007, p. 494)

Quanto às dimensões do empoderamento, verificamos que a lite-
ratura especializada apresenta diversas possibilidades de classificação, 
a depender da abordagem teórica e da sistematização escolhidas pelos 
autores. A partir da revisão da extensa literatura sobre a temática, Kleba 
e Wendausen (2009) destacam que o termo não deve ser interpretado 
de forma unidimensional, e afirmam que existem ao menos três níveis 
ou dimensões possíveis para o empoderamento: 1) psicológica ou indivi-
dual, 2) política e 3) grupal ou organizacional.

Indo além das três dimensões citadas, Oakley e Clayton (2015) 
classificam seis dimensões de empoderamento: as psicológicas (vin-
culadas às identidades e à autoimagem, à ideia de criação de espaço e 
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à aquisição de conhecimentos); as sociais (expressas na liderança nas 
atividades comunitárias, nas ações por direitos, na inclusão social e na 
alfabetização, por exemplo); a organizacional (onde há uma identidade 
coletiva e o estabelecimento de uma organização representativa ou lide-
rança organizacional); as culturais (com impacto na definição de normas 
e regras de gênero, e a possibilidade de recriação de práticas culturais); 
as econômicas (por meio da obtenção de segurança econômica, posse 
de bens e produtos e desenvolvimento de habilidades empresariais); e 
as políticas (com a participação em instituições locais, a negociação de 
poder político e o acesso a ele).

Conforme observamos na literatura consultada, essas formas de 
classificar as dimensões do empoderamento são apenas algumas entre 
muitas possíveis. Tendo exposto alguns conceitos de empoderamento a 
título de delinear o debate acadêmico sobre o tema, a seguir continuare-
mos aprofundando a análise especificamente sobre algumas concepções 
possíveis de empoderamento feminino.

Empoderamento feminino

Se o termo empoderamento foi muito utilizado nos campos da 
educação, da política, da psicologia e do serviço social para descrever 
processos que levam em conta os indivíduos e as coletividades em geral 
(sem necessariamente tratar da distinção de gênero nesses processos), 
nos últimos anos as expressões “empoderamento feminino” e “empode-
ramento das mulheres” vêm ganhando popularidade através da difu-
são massiva nas redes sociais e de diversas campanhas midiáticas de 
empresas dos mais diversos ramos, de bancos a consultorias, passando 
pela indústria da moda, que as adotam como mote. Cumpre ressaltar 
que o debate em torno da questão reflete mudanças estimuladas pelas 
lutas dos movimentos feministas1 e de outros movimentos de apoio às 

1 Numa síntese didática sobre a evolução histórica do feminismo, podemos afirmar que 
já existiram três ondas feministas e na atualidade estamos assistindo ao surgimento da 
quarta onda, que é caracterizada principalmente pelo uso da internet e das redes sociais 
para a popularização, a organização e a conscientização das ideias feministas, tanto nas 
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mulheres. Bacqué e Bienwener (apud Moraes, 2018) identificam que foi 
a partir do começo dos anos 1970, com o movimento de mulheres que 
sofreram violência nos Estados Unidos, que o termo passou a ser empre-
gado em associação ao gênero feminino, especificamente.

Berth (2019) aponta que o pensamento das feministas negras nor-
te-americanas também teve um papel crucial nos debates em torno do 
empoderamento feminino, chamando a atenção para o entendimento 
de que não pode haver dissociação entre processos individuais e pro-
cessos coletivos de empoderamento. Dentro dessa abordagem do femi-
nismo negro, a autora destaca os trabalhos de bell hooks, Angela Davis 
e Patricia Hill Collins. Outra contribuição importante destacada por 
Berth vem das autoras feministas do chamado Sul Global, dentre as 
quais se evidencia o trabalho da indiana Srilatha Batliwala, conforme 
veremos a seguir.

Batliwala (2007) foi uma das primeiras autoras a realizar um 
esforço acadêmico no sentido de conceituar o empoderamento, num 
documento publicado em 1993, a partir de um debate e de consultas 
a várias organizações e ativistas feministas. A autora é uma grande crí-
tica da banalização do termo e afirma que a palavra foi roubada de seu 
significado original e de seu valor estratégico. Reclama ainda da reti-
rada do foco no poder que o termo carrega em si, e assinala que ele tem 
sido usado de forma despolitizada por muitas agências de cooperação 
e desenvolvimento internacional, governos, empresas e ONGs, o que 
acabou por facilitar sua instrumentalização pelo neoliberalismo. Destaca 
também o papel das feministas dos países do Terceiro Mundo, que nos 

ruas quanto na internet. Sob o ponto de vista teórico, bem como sob o do ativismo político, 
existem diversas correntes feministas: feminismo radical, liberal, socialista, negro, indí-
gena, interseccional, transfeminismo, etc. As variações de pauta e estilos de ação dentro 
do movimento feminista são tão amplos que há quem fale em movimentos feministas e 
feminismos no plural. Esclarecemos que este estudo não pretende se calcar em nenhuma 
teoria feminista específica, mas entende que o feminismo e os debates dentro das (e entre 
as) teorias feministas foram fundamentais para que a ideia de empoderamento feminino 
se difundisse, sendo inegável a popularidade que o termo ganhou na atual quarta onda do 
feminismo. Para mais detalhes sobre o fenômeno da quarta onda, consultar a primeira 
parte da obra de Hollanda et al. (2018).
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anos 1980 teriam realizado importantes críticas e debates sobre a desi-
gualdade de gênero, e chamado a atenção para a necessidade de manter 
a questão do poder como algo central no conceito, a partir da insatisfa-
ção crescente com os modelos de intervenção para o desenvolvimento, 
e de metodologias de medição do impacto de políticas públicas para as 
mulheres, muito calcadas em aspectos econômicos e apolíticos.

Ainda de acordo com Batliwala (2007), no processo de banalização 
da palavra, pouco a pouco o empoderamento foi ganhando popularidade 
no jargão das agências de cooperação e das políticas públicas, tomando 
progressivamente o lugar de outras terminologias, tais como “participa-
ção popular” e “desenvolvimento das mulheres”. A autora defende a ideia 
de que o empoderamento pode ser visto ao mesmo tempo como pro-
cesso e como resultado de um processo de transformação das relações 
de poder entre indivíduos e grupos sociais. No caso da leitura feminista, 
o foco se fixa especificamente nas transformações das relações de poder 
entre homens e mulheres. Na visão da autora, se não há proposta de 
mudança nessas relações de poder, o processo não pode ser classificado 
como empoderamento.

Cecília Sardenberg (2006) vai no mesmo sentido de Batliwala e 
outras autoras, destacando que nos últimos anos o conceito de empode-
ramento feminino tem sido utilizado indiscriminadamente e adquirido 
novos significados, dependentes do contexto e dos atores envolvidos. 
Sardenberg chama a atenção para o fato de que entre as agências de coo-
peração internacional tampouco existe um consenso sobre o conceito. 
Apesar de afirmar e defender uma concepção feminista do termo, a 
autora reconhece que entre as feministas também não existe um corpo 
conceitual único sobre o empoderamento – pois, como foi ponderado, 
não existe apenas um movimento feminista, e sim vários movimentos 
ou correntes dentro do feminismo. Sardenberg frisa ainda que, para 
as feministas, entre as quais se inclui, o empoderamento de mulheres 
é percebido como um processo de autodeterminação e de conquista de 
autonomia, enxergado como a libertação das mulheres das amarras da 
opressão de gênero e da opressão patriarcal.
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Entre os conceitos de empoderamento feminino mais difundidos e 
citados na literatura especializada está o desenvolvido por Naila Kabeer 
(1999), também pioneira na articulação do tema na década de 1990. A 
autora traz para o centro da discussão a ideia do poder em termos da 
capacidade de fazer escolhas. O sujeito desempoderado seria aquele que 
passa de um estado onde a capacidade de fazer escolhas lhe era negada a 
um patamar onde essa habilidade seria adquirida. Nessa ótica, o empo-
deramento é visto como um processo que ocasiona mudança: não basta 
a pessoa ter a capacidade ou a possibilidade de escolher entre várias 
opções se sempre as teve. Para tornar-se empoderado, o sujeito tem que 
sair de uma condição desempoderada anterior. Essa mudança contida no 
processo de empoderamento refere-se à expansão da capacidade das pes-
soas de fazerem escolhas estratégicas, em contextos onde essa possibili-
dade lhes havia sido negada anteriormente. Para Kabeer, a capacidade de 
exercer escolhas pode ser pensada em três dimensões inter-relacionadas: 
recursos (resources), agência2 (agency) e resultados (outcomes).

Segundo a lógica defendida por Kabeer (1999), os recursos são os 
meios pelos quais a agência é exercida. Não se referem apenas a recursos 
materiais, relacionando-se também a outros tipos, como recursos huma-
nos ou sociais, os quais servem para realçar a capacidade de exercitar a 
escolha nos vários domínios institucionais que constituem a sociedade 
(por exemplo, a família, o mercado e a comunidade). A agência, por sua 
vez, é a capacidade de definir objetivos e ir atrás deles, de agir. Tem a ver 
com significado, propósito, motivação, tanto no nível individual como 
no coletivo. No entanto, segundo a autora, devemos ser cuidadosos 
ao interpretar esse aspecto do conceito em diferentes sociedades. Nas 
sociedades onde a desigualdade de gênero é menos acentuada, as mulhe-
res dispõem de mais liberdades, e os custos de manter suas ações e de 
agir independentemente tendem a ser bem menores do que nas socieda-
des mais desiguais.

2 O termo agency pode ser traduzido para o português como agência, agente, a ação, a atua-
ção, atividade.
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No caso específico da Índia, Kabeer (1999) cita e comenta diversos 
estudos para lembrar como os valores e comportamentos das mulheres, 
ao refletir valores mais amplos da comunidade, acabam reproduzindo 
suas injustiças, uma vez que, normalmente, as mulheres são respeita-
das dentro de suas comunidades na medida em que se conformam às 
normas sociais vigentes, e são penalizadas se não o fazem. Nesse caso, 
obviamente, o grau de penalidade depende de que grupo falamos na 
Índia, país com assimetrias abissais e onde, em alguns casos, as mulhe-
res podem pagar com a própria vida por não se conformarem às normas 
sociais vigentes. A cultura é um elemento importante, que acaba por 
influenciar o comportamento, definir valores e moldar as escolhas das 
mulheres. Para a autora, em contextos onde os valores culturais res-
tringem a capacidade das mulheres de fazer escolhas estratégicas e 
importantes em suas vidas, as desigualdades estruturais não podem ser 
resolvidas por indivíduos isolados. Nesses casos, o projeto de empode-
ramento feminino dependerá da solidariedade coletiva na arena pública, 
bem como da assertividade na esfera privada. Assim sendo, as organiza-
ções de mulheres e os movimentos sociais têm um importante papel a 
cumprir na criação de condições de mudança e na redução dos custos no 
nível individual.

Devido à pluralidade de conceitos disponíveis no debate sobre o 
empoderamento feminino, Sarah Mosedale (2003) delineou quatro 
pontos importantes em torno dos quais parece existir algum consenso 
mínimo na literatura, alguns dos quais já discutidos aqui: primeiro, para 
se empoderar o sujeito tem que antes ser desempoderado (por exem-
plo, as mulheres enquanto grupo são desempoderadas em relação aos 
homens); segundo, ninguém empodera outra pessoa, ou seja, a pró-
pria pessoa deve reivindicar o empoderamento (pode-se, porém, faci-
litar o processo e criar as condições favoráveis para tanto); terceiro, as 
definições de empoderamento geralmente incluem um senso de capa-
cidade de tomar decisões importantes na vida, de levá-las a termo – 
reflexão, análise e ação são envolvidas nesse processo, que pode ocorrer 
tanto no nível coletivo quanto no individual; e, finalmente, empodera-
mento é um processo, não um simples produto, não existe um estágio 
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de empoderamento absoluto (as pessoas são empoderadas ou desempo-
deradas em relação a outras ou em relação a si próprias anteriormente). 
Consideramos essa compilação de consensos muito didática e útil para 
balizar estudos sobre o tema.

Retomando a questão da multidimensionalidade e da complexi-
dade do empoderamento, que apontamos na seção anterior, cabe des-
tacar aqui outra perspectiva que conjuga os níveis já citados com níveis 
adicionais para analisar o empoderamento feminino mais profunda-
mente. Para Nelly Stromquist (apud Sardenberg, 2006, p.  6), existem 
quatro dimensões possíveis para o empoderamento feminino; e não 
basta atuar em apenas uma delas para se obter o empoderamento. São 
“a dimensão cognitiva (visão crítica da realidade), a psicológica (senti-
mento de autoestima), a política (consciência das desigualdades de 
poder e capacidade de se organizar e se mobilizar) e a econômica (capa-
cidade de gerar renda independente)”.

Outra proposta de categorização das dimensões do empodera-
mento feminino é a de Malhotra, Schuler e Boender (2002). Nessa pers-
pectiva, o empoderamento é visto como um processo dinâmico e um 
dos elementos para o desenvolvimento. A partir de extensa revisão da 
literatura, os autores concluíram que há um consenso em torno da ideia 
de o empoderamento ser um processo e da ideia de agência, conforme 
descrito anteriormente. Os autores desenvolveram uma categorização 
de diferentes dimensões e níveis em que podem ocorrer os processos de 
empoderamento. Apontam seis dimensões possíveis para o empodera-
mento das mulheres: 1) econômica, 2) sociocultural, 3) familiar/inter-
pessoal, 4) legal, 5) política e 6) psicológica. E alertam para o fato de 
que, dentro dessa lógica, o empoderamento pode ocorrer em uma área 
da vida, mas não em outras. A operacionalização dessas dimensões se 
daria em três níveis: doméstico, comunitário e em arenas mais amplas. A 
vantagem dessa classificação é que ela é mais completa do que as outras 
já citadas, e permite a articulação entre dimensões e níveis de análise, 
elementos que em outras propostas muitas vezes aparecem misturados.

É interessante observar que muitos dos programas institucio-
nais voltados para o empoderamento feminino enfocam especialmente 
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a dimensão econômica, a ponto de algumas organizações falarem em 
empoderamento econômico, de maneira totalmente desvinculada de 
quaisquer outras dimensões, inclusive a política. Para criticar essa abor-
dagem, podemos usar o argumento difundido em diversos estudos que 
afirmam que o acesso à renda não leva automaticamente ao empodera-
mento.3 Nas palavras de Rafia Zakaria (2017, s/p):  “o conceito de empo-
deramento das mulheres precisa de um resgate imediato e urgente das 
garras dos pretensos salvadores da indústria de desenvolvimento”, que 
teriam como pressuposto o fato de que “o empoderamento das mulheres 
é uma questão econômica, que pode ser separada da política”. Nessa crí-
tica de Zakaria, ouvimos ecos das queixas de Batliwala já mencionadas. 
Kabeer (1999) vai além e declara que o acesso ao crédito, assim como 
o acesso a outros recursos, como garantia constitucional de participa-
ção política ou igualdade de acesso à educação, também não leva auto-
maticamente ao empoderamento feminino, mas reconhece que o acesso 
a tais recursos pode criar alternativas favoráveis para uma mudança de 
consciência.

Nesse sentido, Barreto e Paula (2014) destacam o fato de que “na 
perspectiva neoliberal e conservadora de empoderamento, há uma noção 
generalizada de que a pobreza desempodera e que a saída da situação de 
risco social por meio de recursos materiais é o caminho para o empode-
ramento” (p. 111). Ao realizarem um estudo sobre as mulheres de um 
projeto social no Vale do Jequitinhonha, as autoras questionaram essa 
noção e defenderam que o empoderamento – se considerado em uma 
perspectiva emancipatória, conforme definida na classificação proposta 
por Horochovski e Meirelles (2007) – se torna possível por meio do 
resgate da centralidade de recursos simbólicos, mesmo em situação de 
pobreza.

3 Como exemplo, podemos citar o artigo de Yetunde Aluko (2015), que avalia o potencial 
do trabalho remunerado como elemento empoderador na Nigéria. Ela conclui que renda 
e empoderamento econômico não são suficientes para transformar o status subalterno 
de mulheres em determinadas culturas. Em pesquisa sobre empoderamento feminino na 
Índia, Nayak e Mahanta (2012) afirmam que, por razões culturais e sociais, o acesso ao 
emprego não significa que as mulheres terão total controle sobre seus ganhos.
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A influência dos debates políticos e das teorias feministas na 
popularização dos conceitos de empoderamento feminino nos meios 
acadêmicos também foi sentida nas organizações governamentais inter-
nacionais (OIs) que trabalham as questões do desenvolvimento e da 
cooperação. Como exemplo dessa visão das OIs, podemos citar o caso 
do Banco Mundial, que identificou o empoderamento como um dos 
elementos-chave para a redução da pobreza e um dos objetivos primá-
rios da assistência para o desenvolvimento. Além disso, a igualdade de 
gêneros é vista pela instituição tanto como um objetivo de desenvolvi-
mento em si quanto como um meio para promover o crescimento, redu-
zir a pobreza e promover uma melhor governança (Malhotra, Schuler e 
Boender, 2002).

Apesar das críticas de várias autoras feministas à instrumentali-
zação do empoderamento feminino pelas agências de desenvolvimento 
e por outros atores institucionais internacionais, acreditamos que foi a 
apropriação do termo nos discursos sobre desenvolvimento dessas agên-
cias que fez com que ele fosse ainda mais disseminado na mídia e entre o 
público leigo. A título de exemplo, citamos dois marcos na difusão popu-
lar da expressão: a IV Conferência Mundial sobre Mulheres, promovida 
em 1995 pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Pequim, que 
adotou uma plataforma de ação que definiu os direitos das mulheres 
como direitos humanos; e, posteriormente, o lançamento dos “Princípios 
de Empoderamento das Mulheres” pela ONU Mulheres e pelo Pacto 
Global, em julho de 2010.4 Nesse trecho do material divulgado em seu 
site, fica claro que a ONU também enxerga um vínculo direto entre 
empoderamento feminino e desenvolvimento sustentável:

4 Ao todo são sete princípios: 1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 
gênero, no mais alto nível; 2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no tra-
balho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação; 3. Garantir a 
saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa; 
4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres; 5. 
Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das 
mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing; 6. Promover a igualdade 
de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social; 7. Medir, 
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Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as ati-
vidades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento 
das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade 
de vida de mulheres, homens e crianças, e para o desenvolvimento susten-
tável. (ONU, s/d, s/p)

Além do destaque dado ao tema pela ONU Mulheres, os “Oito 
Objetivos do Milênio” estabelecidos pela ONU ainda em 2000 já 
tocavam no assunto (United Nations Organization, s/d). O terceiro 
Objetivo do Milênio trata especificamente do empoderamento da 
mulher e da igualdade de gênero. Não apenas os Estados têm adotado os 
princípios promovidos pela ONU, várias empresas de diversos setores 
têm utilizado o termo empoderamento com destaque em suas políticas e 
campanhas de marketing,5 divulgando publicamente compromissos com 
a promoção da igualdade de gêneros, o empoderamento e o empreende-
dorismo entre as mulheres.

A respeito dessas diferentes interpretações possíveis para o con-
ceito de empoderamento, e da dificuldade de operacionalizá-lo e mensu-
rá-lo em termos práticos, citamos Malhotra, Schuler e Boender (2002), 
que registraram o fato de que muitos relatórios das ONGs que eles 
pesquisaram não possuem rigor conceitual e empírico, e que há uma 
tendência na comunidade de desenvolvimento em usar o termo empo-
deramento de forma vaga, sem aninhá-lo numa moldura conceitual mais 

documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero 
(ONU, s/d).

5 A título de exemplo dessas políticas empresariais para a promoção do empoderamento 
feminino, testemunhamos em 22 de março 2018 o lançamento do compromisso da 
Pepsico, uma das maiores empresas multinacionais do mundo, em investir recursos 
milionários em treinamento para empoderamento da mulher em vários países. No lança-
mento do programa “Mulheres com propósito”, durante o evento “Mulheres, Economia e 
Propósito”, realizado na Casa Jereissati em São Paulo-SP, entre outros painelistas, esteve 
presente Indra Nooyi, a presidente da marca, executiva indiana que na ocasião falou para 
uma audiência majoritariamente composta por mulheres. Na ocasião, Nooyi reforçou 
a necessidade de as empresas globais se posicionarem sobre a questão da desigualdade, 
gerando ações efetivas para a promoção da igualdade e o estímulo ao empoderamento 
feminino no ambiente corporativo. Para muitos críticos, o uso da palavra empoderamento 
pelas grandes empresas não passa de uma estratégia de marketing.
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robusta. Destacamos que em muitos casos isso pode ocorrer não apenas 
pelo uso mal-intencionado ou propagandístico do termo, mas porque 
muitos agentes podem estar mais preocupados com a resolução prática 
de problemas em determinados contextos do que com o encaixe de suas 
propostas dentro das teorias acadêmicas (especialmente em projetos 
com enfoque no empoderamento econômico para mulheres em situação 
de pobreza extrema).

Ao lado do debate sobre conceitos e molduras teóricas do empo-
deramento feminino, há uma polêmica sobre quais seriam as melho-
res ferramentas e quesitos para medir o empoderamento em geral e o 
feminino em particular. Naila Kabeer (1999) alerta para o fato de que 
tal preocupação com a questão da mensuração do empoderamento no 
domínio político decorre da necessidade de calcular custos e benefícios 
em um ambiente de competição por recursos escassos para investimen-
tos em políticas de desenvolvimento social. Contudo, a autora menciona 
que nem todos aceitam que o empoderamento seja claramente definido, 
e muito menos medido.

Em relação às metodologias, as pesquisas publicadas sobre o 
assunto vão desde aquelas que utilizam métodos qualitativos às que 
preferem os quantitativos, passando por autores que recomendam a 
combinação de ambas. Portanto, como vários estudos indicam, não há 
homogeneidade em relação à metodologia de trabalho com o empode-
ramento (Horochovski e Meirelles, 2007; Kabeer, 1999; Richardson, 
2018). Tampouco existe uma fórmula única para monitorar e avaliar pro-
jetos que visam ao empoderamento (Oakley e Clayton, 2015; Malhorta, 
Schuler e Boender, 2002). Alguns estudos qualitativos privilegiam a 
metodologia do estudo de caso (Muñoz e Solarte-Pazos, 2015; Datta 
e Gailey, 2012; Barreto e Paula, 2013), e, entre aqueles que utilizam 
análises quantitativas, há autores que buscam medir o empoderamento 
feminino em um dado contexto por meio de fórmulas matemáticas e 
componentes/indicadores preestabelecidos, através de questionários às 
mulheres ou de dados quantitativos de pesquisas anteriores, inclusive 
oriundos de fontes estatais (Gupta e Srivastava, 2012).
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Quando se parte do pressuposto de que o empoderamento pode 
ser quantificado, a questão dos indicadores que devem fazer parte da 
verificação de determinado processo de empoderamento não é unânime, 
e varia entre os investigadores. Entre os vários desafios para a medição 
do empoderamento, Malhorta, Schuler e Boender (2002) comentam 
dois importantes: a) o empoderamento é específico de um dado con-
texto (uma ação que é sinal de empoderamento num país pode não ser 
em outro); e b) por ser um processo, fica difícil medi-lo – a depender 
da dimensão de empoderamento, do contexto e do tipo de catalisador 
social, econômico e político, as mulheres podem se tornar empodera-
das em alguns aspectos de suas vidas em um período de tempo relati-
vamente curto, enquanto outras mudanças podem demorar décadas. A 
partir da leitura de outras pesquisas, Richardson (2018) destaca que a 
pluralidade de modos possíveis para definir, operacionalizar e medir o 
empoderamento dificulta até mesmo a comparação de resultados entre 
as pesquisas.

Nesse sentido, quando se assume que o empoderamento das 
mulheres pode e deve ser avaliado por parâmetros práticos e/ou teóri-
cos, a questão crucial postulada por algumas pesquisas é: como medir 
o empoderamento das mulheres? A resposta a essa pergunta depende 
do que entendemos por empoderamento, pois isso interfere diretamente 
sobre as dimensões de empoderamento que privilegiaremos na análise e, 
consequentemente, sobre as variáveis, componentes ou indicadores que 
serão estudados. Em função da população pesquisada, do contexto, da 
metodologia e das condições da pesquisa, primeiramente deverá ser defi-
nido um conjunto de elementos customizados para em seguida avaliar se 
há um processo de empoderamento em curso, em que níveis ele ocorre, 
se é efetivo e/ou se apresenta algum resultado que possa ser traduzido 
em números.

Na opinião de Kabeer (1999), quando utilizados, os indicadores 
do empoderamento feminino devem ser sensíveis às formas nas quais o 
contexto molda os processos de empoderamento, pois o acesso a novos 
recursos pode abrir novas possibilidades para as mulheres, mas é impro-
vável que elas percebam e utilizem essas possibilidades de maneira 
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uniforme. Em vez disso, elas serão influenciadas pela interseção de rela-
ções sociais e histórias individuais que formam seu ponto de vista, na 
dimensão subjetiva. Na opinião da autora, os indicadores de empode-
ramento não podem, por definição, prover uma medição acurada de 
mudanças na capacidade de fazer escolhas (capacidade é o eixo cen-
tral do seu conceito de empoderamento). Assim, os indicadores podem 
meramente mostrar a direção e o significado da mudança, e nem sempre 
medi-la. Kabeer nota ainda que algumas razões pelas quais os indica-
dores são imprecisos e até enganosos derivam do fato de que, se forem 
descontextualizados, eles podem levar a uma variedade de significados, 
inclusive contraditórios entre si.

Considerações finais

O presente texto buscou sintetizar o debate em torno do termo 
empoderamento feminino, discutindo elementos contextuais de seu 
surgimento e evolução, além de demonstrar que a expressão tem sido 
utilizada de modos diversos por diferentes atores (ativistas feminis-
tas, teóricos, empresas multinacionais, organizações internacionais e 
agências de cooperação estatais, entre outros). Além disso, buscou-se 
demonstrar que, no meio acadêmico, as diferentes conceituações e áreas 
do conhecimento implicam diferentes opções metodológicas para inves-
tigadores do tema.

A literatura especializada sobre empoderamento feminino nos 
mostra que a utilização e a instrumentalização dos conceitos de empo-
deramento são uma tarefa árdua, por algumas razões: 1) a polissemia 
do conceito; 2) é um processo que se dá em diferentes níveis e dimen-
sões; 3) é um fenômeno de difícil mensuração prática; 4) pode ocorrer 
de forma diferenciada para cada pessoa de um determinado grupo, o que 
também acontece se levarmos em conta diferentes contextos nacionais e 
regionais.

Durante a pesquisa, identificamos algumas tendências quando se 
trata da utilização do termo empoderamento feminino na atualidade: 
1) autoras feministas que defendem uma utilização mais precisa e polí-
tica do termo, resgatando a centralidade do poder dentro da análise; 
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2) agências de desenvolvimento, OIs e ONGs que utilizam o termo de 
forma vinculada à dimensão econômica, sem a preocupação com o viés 
político ou mudanças estruturais em termos da distribuição de poder; 
3) empresas e organizações que se apropriam do termo e o banalizam de 
forma genérica e oportunista, como uma ferramenta de marketing, para 
alavancar vendas e conquistar a simpatia do público feminino, o que vem 
sendo alvo de críticas ferrenhas de muitas autoras feministas.

Concluímos que, devido à polissemia, à multidimensionalidade e 
à complexidade que o uso do termo empoderamento feminino implica, 
é necessário delimitar conceitos e contextos para a sua aplicação prática, 
assim como para a elaboração de investigações bem-sucedidas sobre o 
tema, a partir das diferentes opções metodológicas adotadas nos estudos 
da área. Dependendo do quadro conceitual adotado, distintas opções 
podem ser escolhidas pelos estudiosos, das pesquisas quantitativas às 
qualitativas, com diversas possibilidades de ferramentas de pesquisa 
disponíveis. Assim sendo, ao realizar estudos sobre empoderamento 
feminino em diferentes contextos, comunidades e organizações, reco-
mendamos aos pesquisadores que identifiquem o conceito de empode-
ramento feminino empregado naquele ambiente estudado, e a partir daí 
avaliem os conceitos teóricos e arcabouços metodológicos disponíveis 
para a análise.
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Direitos humanos de gênero:  
produção e reprodução de saberes1 

Marinina Gruska Benevides
Uece

Carla Cristina Garcia
PUC-SP

Um silêncio imprudente: à guisa de introdução

É imprudente o silêncio quando o poder masculino é mantido e 
reproduzido no espaço laboral das mais diversas organizações sociais, 
de modo a dificultar o diálogo sobre as múltiplas formas de dominação 
que os homens exercem nas relações que estabelecem com as mulheres. 
Este estudo, portanto, visa preencher uma lacuna existente nas produ-
ções acadêmicas em ciências sociais, que envolvem essa dominação, ao 
abordar os direitos humanos de gênero, tendo como ponto de partida o 
contexto laboral administrativo universitário. 

As instituições de ensino superior (IES) desempenham papel cru-
cial na construção de identidades e na estruturação de papéis e relações 
entre sujeitos, grupos e coletividades. Ao tempo em que são gestados 
novos conhecimentos, cujo peso na construção de agendas políticas e 

1 O presente texto é fruto dos estudos desenvolvidos por ocasião do pós-doutoramento 
em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o qual 
contou com a supervisão da Profa. Dra. Carla Cristina Garcia e com o auxílio dos bolsis-
tas do Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência da Universidade Estadual do 
Ceará – Uece por mim coordenado. 
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políticas públicas é irrefutável, contudo, são reproduzidas, também, 
diferenças de status, poder e prestígio, bem como diversas formas de 
violência.

Abordar desigualdades de gênero e as situações de violência disso 
resultantes, reproduzidas no contexto laboral da universidade não cons-
tituiu tarefa fácil, quer porque são poucas as referências de pesquisas 
produzidas no Brasil sobre o assunto, quer porque a dificuldade de reco-
nhecimento do problema em nível institucional2 é de larga monta e só a 
partir dos anos 1990 são observadas iniciativas nesse sentido. 

A maioria dos estudos sobre violências perpetradas no âmbito aca-
dêmico que consegui acessar tiveram como sujeitos do grupo empírico 
os estudantes e enfocaram a violência perpetrada pelos de sexo mas-
culino contra as mulheres. Foram mormente desenvolvidos nos Estados 
Unidos e Canadá, tendo servido de base para que universidades de 
grande prestígio internacional, tais como Oxford, Cambridge, Harvard, 
Barcelona, etc., implementassem políticas institucionais sobre abuso, 
agressão sexual e outros tipos de violência de gênero, objetivando trans-
formar a universidade em espaço de tolerância zero para situações envol-
vendo esse tipo de violência. Na América do Sul, só encontrei parcas 
referências de pesquisas sobre violência entre estudantes universitários, 
sendo a Colômbia um dos países nos quais o enfrentamento dessa vio-
lência se tornou uma política estudantil e institucional. 

Alguns estudos produzidos no Brasil, recentemente, têm enfati-
zado o ambiente acadêmico como hostil ao acesso de alunos de deter-
minados grupos sociais, tais como negros, índios e mulheres. Não posso 
dizer, todavia, que a violência de gênero e o sexismo epistêmico e orga-
nizacional, ou seja a violência dos que monopolizam a produção do 
conhecimento e os espaço de poder, invisibilizando as mulheres e outros 
grupos, como as minorias LGBTQIA+, retirando-lhes as possibilida-
des de representação, subjetivação e simbolização, reproduzindo padrões 

2 Por institucional entendam-se as instâncias de saber e suas lógicas e combinações que 
orientam as relações sociais, direcionam a prática social e organizam ações dos sistemas 
e arranjos instituídos, tais como as organizações que fazem parte da sociedade, entre as 
quais estão universidades. 
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patriarcais, têm sido suficientemente denunciados e combatidos na uni-
versidade, no sentido de garantir o amplo reconhecimento do problema 
em nível institucional. 

Na maioria das IES brasileiras, como é sabido, inexiste uma polí-
tica organizacional que defina medidas e protocolos em casos de vio-
lência de gênero; órgãos específicos para receber denúncias e resolver 
conflitos; assessorias que prestem apoio às vítimas; e programas de 
formação, prevenção e sensibilização em diferentes centros e departa-
mentos, voltados para o corpo docente, discente e profissionais de nível 
técnico, que contribuam para desarticular as estratégias de dominação 
masculina. Tudo que se vê nesse sentido são tímidas iniciativas, tais 
como grupos de pesquisa e estudo ou alguns eventos de sensibilização 
da comunidade acadêmica para o problema da violência contra a mulher 
e contra as minorias LGBTQIA+. Salvo quando a situação chega num 
nível da insuportabilidade, é mais frequente que se aborde teoricamente 
a violência de gênero ou que se noticie e pesquise aquela que ocorre em 
outros espaços da vida societária, e não a que ocorre intramuros da uni-
versidade, envolvendo membros da comunidade acadêmica. 

Muitos pesquisadores têm sido hábeis em abordar a realidade de 
sujeitos, grupos e organizações dos quais o distanciamento é mais fácil, 
pelo menos pretensamente, como prescrevem muitos manuais de meto-
dologia. E há quem diga que os intelectuais questionam tudo e todos 
menos a si mesmos. Entendo, outrossim, que uma intervenção edu-
cativa eficaz no sentido de enfrentar a violência de gênero e promover 
ações para a superação dessa forma de violação da dignidade humana 
demanda a habilidade de estranhar realidades familiares, tornando-as 
exóticas; a necessidade de escarafunchar o lugar comum dos produto-
res de conhecimento e reprodutores de práticas contrárias a princípios 
mais elementares de direitos humanos, como a violência que tem por 
base o gênero. Compreender como é produzida e reproduzida a violên-
cia de gênero no contexto da Universidade me parece essencial para que 
se possa preveni-la e enfrentá-la, tornando o meio acadêmico hostil ao 
sexismo epistêmico e organizacional, a essa forma de discriminação vio-
ladora da dignidade humana. 
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O presente artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa 
mais ampla que empreendi com o objetivo de compreender os desa-
fios enfrentados pelas IES, para contribuir de maneira mais efetiva com 
a promoção dos direitos humanos de gênero e arrostar o sexismo que se 
manifesta na comunidade acadêmica, o qual, não raras vezes, gera situa-
ções de violência e graves violações da dignidade humana. Em meio a esses 
desafios, analisei como a desigualdade de gênero se expressa na estrutura 
organizacional das universidades do Nordeste, a ponto de inviabilizar a 
paridade entre homens e mulheres no acesso a determinados cargos e a 
permanência em níveis de maior poder e prestígio organizacional. 

Ao longo do texto, exponho reflexões e achados que são fruto das 
pesquisas bibliográficas empreendidas e da análise documental realizada, 
em dois momentos. No ano de 2017 analisei dados relativos à estrutura 
e composição de cargos de seis universidades do estado do Ceará, duas 
federais, duas estaduais, uma regional e uma privada, junto aos conteú-
dos disponibilizados nos sites e suas diversas páginas, bem como na 
Plataforma Lattes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes. No ano de 2018, ampliei a pesquisa de modo a 
levantar dados de 21 (vinte e uma) universidades dos outros oito estados 
da região Nordeste, nove federais, sete estaduais e cinco privadas. 

Mediante o emprego de uma grade de análise e com auxílio do 
programa Excel, os dados coletados nos referidos documentos foram 
tabulados3, segundo o sexo dos ocupantes de funções de natureza admi-
nistrativa, níveis hierárquicos ocupados por homens e mulheres, forma-
ção acadêmica e tempo de serviço. 

De modo geral, lidei com algumas dificuldades na coleta de dados 
que disseram respeito ao próprio modo como os portais de informações 
digitais das IES disponibilizavam seus conteúdos, na época em que a 
pesquisa foi desenvolvida. Os portais das universidades públicas apre-
sentavam um layout pouco sofisticado, na perspectiva do marketing 

3 A tabulação dos dados foi realizada pelos bolsistas Gilmarcos Nunes e Nicole Porto, 
vinculados ao Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência da Universidade 
Estadual do Ceará (Navi-Uece) por mim coordenado.
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institucional, e menos intuitivo, embora tenha sido nas plataformas 
dessas que encontrei um maior quantitativo de informações sobre a 
estrutura organizacional e os ocupantes dos cargos existentes. As plata-
formas das universidades privadas, diferindo das públicas, disponibiliza-
vam um layout que pode ser considerado mais moderno e intuitivo, o que 
provavelmente se justifica pelo forte caráter de marketing organizacional 
que lhes é peculiar e/ou pela facilitação do acesso dos alunos, consumi-
dores de cursos superiores, às informações. No que tange às informações 
sobre a estrutura organizacional das IES privadas e aos dados relativos 
aos seus profissionais, todavia, não se pode falar de facilidade de acesso, 
quer porque a estrutura organizacional é mais propensa à constante 
remodelação, tendo em vista o foco no mercado, quer porque a rotativi-
dade do corpo docente e daqueles que ocupam cargos administrativos é 
mais frequente, como é amplamente sabido. Muitos dos dados que bus-
quei não foram localizados, mesmo quando tentei cruzar informações 
sobre profissionais presentes em eventos acadêmicos noticiados nessas 
plataformas com os do Currículo Lattes.

Ao analisar as estruturas organizacionais das universidades nor-
destinas, pretendi mais que ampliar os debates sobre a produção e repro-
dução de saberes e fazeres de gênero no espaço acadêmico, contribuir 
para que sejam pensadas estratégias de democratizar acessos aos espaços 
de poder e prestígio organizacional, bem como aos dividendos que lhes 
são peculiares.

Partindo da premissa que não se supera o sexismo sem dar a devida 
visibilidade a barreiras que são sérios obstáculos à transformação das 
relações de dominação masculina, tais como as que são reproduzidas no 
espaço acadêmico, em especial na hierarquia organizacional e nos pro-
cessos que envolvem a produção do conhecimento sobre as questões de 
gênero, apresento a seguir minhas principais reflexões e análises. 

Discriminação e exclusão em domínios patriarcais

Diversos autores atribuem a Pauline Leet a autoria do termo 
“sexista”, o qual se popularizou depois que ela o utilizou para fazer 
uma analogia entre os racistas e os professores que diziam que poucas 



Marinina Gruska Benevides, Carla Cristina Garcia

360

mulheres escreviam boa poesia. Por ocasião do Fórum de Estudos da 
Faculdade Franklin e Marshall, em 18 de novembro de 1965, ela disse 
que a exclusão das mulheres no espaço acadêmico, nos estudos e ensino 
de literatura era fomentada por sexistas que, assim como os racistas, 
agiam como se tudo o que acontecesse nunca tivesse acontecido; toma-
vam decisões e chegavam a conclusões sobre o valor de alguém tendo por 
base critérios absurdos, porque a realidade concreta indicava justamente 
o contrário das ultimações. 

Quando falamos sobre sexismo epistêmico, estamos a dizer dos 
espaços e dos processos que neles ocorrem, mediante os quais aqueles 
que têm o monopólio da produção do conhecimento reproduzem sis-
temas de dominação. Essa reprodução tem operado o “espistemicídio” 
de que nos fala Santos (2010), ao abordar a estrutura do conhecimento 
moderno colonial, como estrutura fundante da universidade, e os rebati-
mentos disso na decolonização4 dos processos de produção de saberes e 
fazeres na academia. A colonialidade que destrói outras epistemologias 
se faz acompanhar do aniquilamento de muitos seres humanos.

O sexismo epistêmico, que está a serviço dos projetos coloniais e 
imperiais, opera, sobremaneira, no sentido da imposição da domina-
ção patriarcal, da potestade dos homens sobre as mulheres, da injus-
tiça cognitiva a perpetuar a discriminação por razão do sexo de pertença 
das pessoas e engendrar desigualdades de diversas ordens, algumas das 
quais podem chegar a situações extremas de violência simbólica, psicoló-
gica, moral, sexual, física, patrimonial, etc. As práticas injustas de acesso 
a recursos e posições de poder e prestígio acadêmico nas organizações 
de ensino superior por razões de diferenciação social entre homens e 
mulheres são uma das faces do sexismo epistêmico.

No campo das ciências, de modo geral, o sexismo epistêmico 
não raras vezes destitui a produção das mulheres do reconhecimento 
devido. Negligenciar as mulheres é mais frequente do que reconhecer 

4 Por decolonização entendam-se os projetos, as iniciativas e condições de promover o 
devido reconhecimento das sociedades, culturas, economias, etc., tidas como periféricas 
em relação àquelas tidas como centrais. .
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sua importância no desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, 
como, por exemplo, nas ciências sociais. Entre os chamados “pais funda-
dores” da sociologia figuram, em regra, os homens, aos quais os soció-
logos se referem como “clássicos” ou aqueles que compõem a chamada 
“Santíssima Trindade”: Durheim, Karl Marx e Max Weber. Harriet 
Martineau, nascida em 1802, tradutora para o inglês da Filosofia Positiva, 
de Comte, onze anos após ser lançada a obra (em 1842), e autora de uma 
infinidade de livros, artigos e ensaios sobre métodos e técnicas de pes-
quisa e sobre as instituições sociais, políticas e religiosas, sequer consta 
como referência em programas das disciplinas ministradas nos cursos de 
ciências sociais, em nível de graduação e pós-graduação. 

A injustiça que a academia tem feito a Harriet Martineau não se 
deve às quantidades e qualidades de seus escritos. Muito menos à falta 
de pioneirismo no campo dos estudos microssociológicos. À luz das pro-
duções de Rossi (1973), Hill (1991 e 2003) e Hill e Hoecker-Drysdale 
(2001), é fácil compreender que estão impregnadas de estereótipos de 
gênero as desqualificações que ela sofreu, sendo taxada de pouco ana-
lítica, superficial, muito intuitiva e inconsistente do ponto de vista teó-
rico. As críticas que lhe foram endereçadas por John Stuart Mill nesse 
mesmo sentido não se traduziram em termos do sucesso editorial que 
ela obteve. Até 1834, Harriet Martineau vendeu dez mil cópias por ano 
de seus livros, para as três mil cópias em quatro anos que Mill vendeu de 
seus Principles of Political Economy (Roberts, 2002).

Importante dizer que, em 1837, bem antes de Karl Marx inspi-
rar críticas sobre o caráter ideológico dos direitos humanos,5 Harriet 
Martineau, na obra intitulada Society in America, criticou duramente 
a hipocrisia da liberdade e da igualdade expressas na Declaração de 
Direitos do Bom Povo de Virginia, de 17766, que não contemplava 

5 Obras de Marx, publicadas muitos anos depois de Society in America, como A Questão 
Judaica (1843), Manifesto Comunista (1848) e O Capital (1867), fundamentam críticas à 
ideologia da liberdade, numa sociedade que opera no sentido de proteger a propriedade e 
é marcada por inúmeras desigualdades, que caracterizam o modo de produção capitalista. 

6 A referida Declaração é considerada um marco no processo de ruptura com o absolutismo 
e consolidação do estado liberal, o que deu lugar à afirmação de direitos à igualdade e à 
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metade da raça humana, ao questionar se era possível haver virtude 
numa sociedade caracterizada pela escravidão e pela injustiça em relação 
às mulheres, cidadãs de segunda classe, sem direito a voto e educação. 

Na obra Homo academicus, Bourdieu (2011) explicou, em parte, 
as estruturas nas quais se encontram e se repartem interesses de várias 
ordens, como é o caso do prestígio no campo científico, ao analisar o 
campo universitário francês e os modos como os sistemas de ensino e as 
organizações educacionais reproduzem os interesses políticos, econômi-
cos, etc. A intenção de Bourdieu ao escrever a obra, na qual consta um 
capítulo intitulado Um livro feito para queimar?, foi “demolir o Homo 
academicus, classificador entre os classificadores, nas suas próprias classi-
ficações” (Bourdieu, 2011, p. 287). 

Para Bourdieu, o “sistema de dominação social” está presente nos 
conflitos entre faculdades e grupos na universidade; hierarquias sociais 
entre faculdades e disciplinas; meritocracia científica que confere louros 
a determinados indivíduos e não necessariamente se traduz em bri-
lhantismo intelectual; poder e autoridade científica se dividindo entre 
faculdades, de maior ou menor renome, e entre os indivíduos que nelas 
ingressam para atuar como docentes, pela direção de grupos de pesquisa, 
número de publicações e citações; grupos que conquistam “o capital uni-
versitário” e se mantêm em determinadas posições a dominar outras 
posições e seus ocupantes, pela reprodução e conservação de uma lógica 
relacional; e no comportamento de orientandos, a quem chama de “clien-
tes”, ligados a orientadores muito mais por relações sociais que podem 
fazê-los galgar postos institucionais do que por afinidades intelectuais. 

Não creio, no entanto, que Bourdieu tenha despertado tantos incô-
modos, ao demolir o homo academicus, como o fez Morin (1998, 2000, 
2003, 2004a, 2004b), que, bem antes dele, não apenas recusou o pre-
sente que lhe foi oferecido de tornar-se professor universitário, por lutar 
na resistência contra os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, 

liberdade, entendidas como livre iniciativa e expressão de pensamentos e opiniões, bem 
como direitos de ir e vir, possuir propriedades, gozar a vida e buscar e obter felicidade e 
segurança. 
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mas passou a denunciar cinismos, manobras, preconceitos, mecanismos 
de discriminação, insensibilidades, cegueiras conceptuais, lobbies, vaida-
des, etc., presentes no corporativismo acadêmico. Ao defender a neces-
sidade de uma sociologia da sociologia, na qual o “sociólogo se veria 
a si próprio como objeto de estudo” (Morin, 1998, p.  33), Morin não 
se empenhou somente na ácida e irônica crítica ao cretinismo de um 
determinado grupo de intelectuais; seu objetivo central foi articular o 
microssocial ao macroplanetário, em sua incansável defesa da reforma 
do pensamento e das mudanças paradigmáticas. É provável que Alves 
(1999) tenha sido mais cuidadoso, ao se perguntar sobre o que é cien-
tífico e estabelecer a diferença entre ciência e sapiência, para dizer dos 
não ditos do mundo acadêmico; das reproduções de saberes e fazeres 
por parte dos intelectuais, das posturas demagógicas dos especialistas e 
do raciocínio científico mutilador da criatividade. 

De fato, quer se fale do sistema de dominação social, cretinismo, 
quer se fale de demagogia, não é de hoje que se assegura o prestígio 
intelectual, mediante a reprodução de paradigmas e teorias de pesquisa 
social, e que se opera no sentido de reproduzir relações de poder patriar-
cal ou de desqualificar produções outras, como aquelas absolutamente 
inovadoras, para o campo da microssociologia, construídas por Harriet 
Martineau, no século XIX. 

De acordo com Giddens (2005, pp.  33-34), trata-se de uma fun-
dadora da sociologia negligenciada, mas cuja produção é relevante para 
os sociólogos, porque foi ela “a primeira a dirigir um olhar social a ques-
tões anteriormente ignoradas, incluindo o casamento, as crianças, a vida 
doméstica e religiosa, e relações de raça”, além de ter afirmado a importân-
cia de se estudar a sociedade “em todos os seus aspectos, incluindo institui-
ções-chave políticas, religiosas e socias” e desses estudos se construir “um 
entendimento da vida das mulheres”. Mas o que pode fundamentar tama-
nha negligência, considerando o desconhecimento das obras de Harriet 
Martineau pelos sociólogos em pleno século XXI? Por que é tão difícil 
encontrar referências a essa fundadora nos livros de sociologia clássica e 
até mesmo nos programas dos cursos de ciências sociais? 
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A injustiça pode ser explicada como uma questão de discrimina-
ção, que deixa evidente o processo histórico de exclusão de mulheres 
em diversos espaços da vida social, em diferentes organizações, tor-
nando sobremaneira relevante a compreensão de regimes de discrimi-
nação vigentes em centros de poder da sociedade, em especial dos que 
monopolizam a própria produção do conhecimento sobre gênero, isto é, 
sobre os papéis socialmente prescritos para homens e mulheres, segundo 
a construção social do sexo e o simbolismo sexual (Scott, 1986 e 2005). 

A foto disponibilizada, em abril de 2019, em página de uma das 
universidades que fizeram parte da amostra, a Universidade Estadual 
do Ceará – Uece, em matéria cujo título é “Uece homenageia ex-reitores 
com galeria de fotos” e o subtítulo “39 anos de história e tradição”, per-
mite constatar o sistema de dominação que reproduz relações patriar-
cais; na galeria inteira nenhuma mulher. Hoje, com 45 anos de história, 
essa “tradição” não mudou; a única mulher que ocupou o lugar de rei-
tora na Uece, pro tempore, o fez em situação de vacância do cargo, em 
função da pandemia da Covid-19 e por um curto espaço de tempo, 
sendo oriunda da chefia de gabinete da reitoria e do grupo que por dois 
mandatos ocupou a direção da organização e de onde também saiu o 
candidato a reitor, após ocupar por dois períodos consecutivos a função 
de vice-reitor.

Cornell e Pearse (2016), ao analisarem os estudos de gênero, dizem 
que a divisão do trabalho científico se estabelece na preferência dos pes-
quisadores em repetir teorias e metodologias das produções do Norte 
Global, que tomam como base da pesquisa social os dados coletados 
junto às populações no Sul Global, à míngua do devido reconhecimento 
das pesquisas regionais. 

Atualmente, na universidade, há um significativo montante de 
pesquisas, trabalhos publicados, laboratórios e grupos de estudo sobre 
questões de gênero que operam nesse sistema de preferência. Os deba-
tes contemporâneos acerca de marcadores sociais, culturais e econô-
micos das diferenças de gênero têm sido estimulados, de modo que a 
produção e reprodução dos saberes e fazeres de gênero tornam-se ques-
tionadas ou percebidas como parte da marginalização da pesquisa social 
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produzida pelo Sul Global e, dentro desse, nos diferentes territórios que 
dele fazem parte. Ainda que não se possa falar de igualdade em termos 
de reconhecimento e prestígio das pesquisas acadêmicas desenvolvidas 
no Sul Global, as questões de gênero têm sido debatidas considerando 
desigualdades e marcadores vários (cultura, sexualidade, etnia, classe,  
gerações, etc.) 

Se toda essa produção acadêmica nacional contribui para reforçar 
o papel da universidade como agência capaz de influir no enfrentamento 
das violações da dignidade humana baseadas em gênero e construir alter-
nativas mais democráticas e igualitárias entre os que conjugam diversas 
identidades, é difícil encontrar pesquisadores no Brasil que se interes-
sam em compreender a universidade como reprodutora e produtora da 
violência de gênero. Tudo se passa como se esse papel negativo tivesse 
que se tornar invisível ou, no mínimo, secundarizado, em oposição ao 
papel positivo das IES de se constituírem como uma espécie de lócus de 
produção da igualdade e da justiça de gênero.

Além disso, se, como dizem Connell e Pearse (2015), a maioria dos 
debates sobre gênero envolve o universo pessoal (identidades, materni-
dade, violência doméstica e familiar, etc.) e para compreender gênero 
devemos analisar as relações de gênero numa perspectiva mais ampla, 
como, por exemplo, entendendo que gênero é uma característica estru-
tural da vida organizacional, o que dizer das universidades, estruturadas 
em larga medida como burocracias tipicamente weberianas?

Um breve olhar sobre os resultados relativos ao que denominei de 
“sexograma7 organizacional”, por referência ao organograma das IES 
pesquisadas, revela que os mais altos níveis da hierarquia são um terri-
tório de homens; quase a totalidade deles é ocupada por pessoas do sexo 
masculino e o mesmo se pode dizer em relação à vice-reitoria: 

7 A palavra “sexograma” designa um instrumento de exploração e orientação em temas rela-
cionados à identidade de gênero das pessoas, geralmente empregado em consultas com 
profissionais ligados à área da saúde que lidam com minorias LGBTQIA+.
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A teoria das organizações generificadas8 tem como premissa cen-
tral que não é só nas burocracias que a discriminação de gênero é uma 
característica estrutural. Nas demais corporações e empresas, o gênero 
é igualmente definidor das funções e das formas mediante as quais será 
avaliado o mérito das pessoas, concedidas as promoções, estabelecidos 
os salários, etc.. São esses “dividendos patriarcais” que sustentam a polí-
tica de gênero, de modo que aos homens interessa manter o sistema de 
desigualdades, por ser um meio de obter vantagens ligadas a dinheiro, 
poder, autoridade, prestígios, etc. (Connell e Pearse, 2015, p. 270).

Nas universidades pesquisadas, constatei um incremento no 
número de mulheres à medida que os níveis hierárquicos vão se apro-
ximando da base da pirâmide administrativa, na qual se situa também 
o maior número de profissionais. Nas pró-reitorias, que estão abaixo 
da reitoria e vice-reitoria, sendo áreas mais restritas de atuação 

8 A teoria das organizações geneficiadas tem como base os estudos de Joan Acker, 
Peta Tancred, Clare Burton, Collinson e Jeff Hearn, organizados no livro Gender 
Organizational analysis, de autoria de Mills e Tancred, publicado em 1992 (Connell e 
Pearse, 2015, p. 254).
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organizacional, tais como ensino, pesquisa, extensão, etc., de fato, há 
um número mais expressivo de mulheres. O mesmo ocorre em relação à 
direção de centros, que representam áreas circunscritas a determinados 
campos das ciências e às coordenações dos vários cursos que compõem 
esses centros. 

Não podemos, todavia, confundir esse quantitativo maior de 
mulheres observado nos gráficos expostos com uma tendência à pari-
dade de gênero em termos percentuais, por diversos motivos, a começar 
pelo número de cargos e a complexidade administrativa deles, bem como 
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os dividendos (prestígio, salário, etc.) deles resultantes. O número de 
mulheres nas coordenações de cursos, o que em muitas IES não é remu-
nerado ou com pequenas gratificações; a rotina de trabalho; o nível de 
autonomia; o chamado “trabalho emocional”, ou o desgaste cotidiano que 
isso envolve, expressam sobremaneira minhas discordâncias com possí-
veis contentamentos dos que acreditam que uma ampla ruptura com o 
sistema de dominação patriarcal esteja sendo operada na universidade. 

Para Fraser (2002), reconhecimento e redistribuição devem andar 
pari passu com a representação, porque tanto as demandas de gênero 
em termos de redistribuição como de reconhecimento de identidades 
refletem processos de discriminação intensos e são objetos de lutas do 
movimento feminista. Assim sendo, acredito que vale a pena pergun-
tar, até que ponto é possível falar de consciência de gênero em organiza-
ções que, a exemplo de muitas universidades, têm na burocracia um sinal 
diacrítico.

Se por discriminação entendemos toda e qualquer forma de excluir, 
restringir ou preferir, que anula, limita ou impede o reconhecimento ou 
exercício em igualdades de condição de direitos, a análise da titulação 
dos profissionais que ocupam os níveis hierárquicos mais altos na admi-
nistração das IES revela que as mulheres são discriminadas também 
apesar de suas titulações. Elas não deixam absolutamente nada a dese-
jar aos homens que tradicionalmente ocupam cargos administrativos e 
muitas possuem maiores titulações, a julgar pelo percentual daquelas 
que conseguem ascender a determinados níveis.
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Na abordagem das organizações generificadas burocráticas ou não, 
é Rosabeht Kanter, no livro Men and woman of the Corporation, publi-
cado nos Estados Unidos em 1977, a primeira a “criticar a ausência de 
uma consciência de gênero na pesquisa organizacional”, quando “mos-
trou como as questões de gênero importavam, mesmo para a maioria das 
mulheres bem-sucedidas na hierarquia corporativa” (Connell e Pearse, 
2015, p. 253). 

Decerto o sucesso pode ser medido por indicadores diversos que 
não a ascensão na hierarquia organizacional, mas no silêncio sobre o 
caráter generificado das organizações de que nos falam as feministas 
que desafiam as teorias organizacionais, em especial naquelas que pro-
duzem ou reproduzem essas teorias, há questões de gênero relevantes a 
pesquisar.

Entender gênero como uma institucionalização das diferenças 
entre os sexos e o poder partilhado na sociedade, no que concerne à 
divisão do trabalho, tanto é pertinente para as teorias das organizações 
como para as teorias de justiça, das quais nos fala Okin (1989 e 2004). 
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Ao partir de uma definição de justiça como justiça social ou, mais pre-
cisamente, como justiça distributiva, a referida autora aborda a forma 
como o poder, o prestígio, os benefícios, os bens, as obrigações e res-
ponsabilidades têm sido partilhados entre homens e mulheres e expressa 
a necessidade de que não se negligenciem as visões feministas relativas 
às desigualdades nos papéis desempenhados em organizações sociais 
(Benevides, 2016). 

No Brasil, é problemático afirmar que o caráter generificado das 
empresas denunciado por teóricas feministas tem ganhado a devida 
atenção na pesquisa acadêmica e, muito menos, que tenham sido elabo-
rados estudos enfocando a universidade como uma organização generifi-
cada, cuja divisão do trabalho reproduz as divisões de gênero de diversos 
organismos e setores da sociedade, moldando as práticas cotidianas, o 
prestígio intelectual desfrutado, os acessos e o tempo de permanência 
em espaços da hierarquia organizacional, etc.

Nas IES pesquisadas, o tempo de serviço para que as pessoas che-
guem ao mais alto nível da hierarquia organizacional é consideravel-
mente grande; a maioria que ocupa a função de reitor conta com mais de 
25 anos trabalhando na mesma universidade. 

Um aspecto que merece ser quantificado e aprofundado em futu-
ras pesquisas, quer se fale de universidades ou não, diz respeito ao que 
aqui chamo de “revezamentos patriarcais” em funções de níveis mais 
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estratégicos, isto é, o sistema de obtenção e repartição de dividen-
dos (econômicos, sociais, etc.) pela manutenção de grupos de homens 
no poder. As estratégias explícitas e tácitas empregadas por homens 
no ambiente de trabalho para impedir o acesso de mulheres ao poder 
merece estudos mais pormenorizados. De modo geral, salvo nas IES 
privadas, os homens que estão na condição de reitores promovem seus 
sucessores ao reitorado, muitas vezes após não poderem eles próprios 
ser reeleitos.

A contar pelo tempo de serviço e por uma breve análise dos dados 
curriculares disponibilizados na Plataforma Lattes sobre esses homens 
que se revezam nas IES públicas na ocupação dos níveis mais estraté-
gicos (reitorias, vice-reitorias, pró-reitorias e direção de centros), parece 
haver uma tendência também deles se aposentarem nessas funções. Não 
podemos, outrossim, dizer o mesmo em relação às universidades priva-
das, nas quais se observa, por exemplo, a tendência dos ocupantes desses 
cargos a eles chegarem com menos tempo de serviço e em, muitos casos, 
serem substitutos de profissionais que foram demitidos. Além do mais, 
ao que tudo indica, as pouquíssimas mulheres que conseguiram acessar 
esses níveis tendem, quando muito, a retornar para funções de menor 
poder e prestígio na hierarquia organizacional nas universidades públi-
cas ou a abandonar a pretensão de exercê-las. 

 De modo geral, nas diversas organizações sociais, as posições de 
alta gestão permancem como um território dos homens, os quais, por 
conseguinte, têm acesso a melhores salários e determinam as condições 
de trabalho, enquanto as mulheres estão concentradas em áreas tradi-
cionalmente femininas, cujos trabalhos operacionais e os de cuidados e 
assistência às pessoas, bem como os de suporte aos homens no exercício 
de funções mais estratégicas são mais rotineiros. Usualmente, as mulhe-
res são submetidas a técnicas administrativas e gerenciais moldadas por 
homens e recebem menores salários. 

Em organizações que detêm o monopólio da produção do conhe-
cimento, como as universitárias, opera-se a mesma lógica, na qual as 
mulheres se deparam com o chamado “teto de vidro” de que nos falam as 
teorias organizacionais produzidas por feministas, que impede o acesso 
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delas aos níveis mais altos da hierarquia organizacional e cuja visualiza-
ção é ofuscada em meio às estratégias de controle de dividendos patriar-
cais; o que é formal ou legalmente permitido, de fato, lhes é negado. 

Devemos entender que discriminar não é o mesmo que diferen-
ciar. A diferenciação é a operação lógica de constatar dessemelhanças; é 
evidente, por exemplo, que os caracteres sexuais primários dos homens 
são diferentes dos das mulheres. A discriminação, contudo, diz respeito 
a um comportamento resultante de preconceito, que, geralmente, traz 
consigo atitudes negativas, comportamentos e sentimentos (não necessa-
riamente vinculados a uma experiência pessoal), mas que são vei culados 
por diversos meios e objetivados de diversas formas, em atos de violência 
simbólica ou real. Em casos extremos, pode significar o aniquilamento 
do outro e de suas potencialidades. 

Incontáveis são as práticas e contextos nos quais a discriminação 
ocorre. No universo laboral, o sexismo é evidente, sendo preciso com-
preendê-lo como fruto de estereótipos, cujas consequências para as 
mulheres e determinados grupos podem se traduzir como violação da 
dignidade humana. 

Em outras palavras, o “sexismo”, qualquer que seja o espaço das 
relações entre mulheres e homens, consiste em discriminação por razão 
do sexo de pertença das pessoas, que engendra desigualdades de diver-
sas ordens, como, por exemplo, as práticas injustas de acesso a recursos e 
posições de poder e liderança nas organizações, sejam elas de comércio, 
serviços e indústria, de modo geral, ou organizações universitárias. 

O termo interseccionalidade, cunhado pela advogada civilista ame-
ricana afrodescendente Kimberlé Williams Crenshaw (1988 e 1989), é 
uma metáfora que permite entrelaçar formas diferentes de discrimina-
ção, para nominar a injustiça social presente em ações que invisibilizam 
a discriminação, quando se associam diversos marcadores de opressão 
(sexo, raça, classe, etnia, etc.) no mundo organizacional. Na verdade, 
embora o termo hoje se preste a pensar a associação desses marcadores 
em diferentes espaços da vida societária, ele teve por inspiração o incô-
modo de Crenshaw com o processo de Emma DeGraffenreid e outras 
mulheres negras contra a General Motors, o qual tramitou nos Estados 
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Unidos de 1976 a 1977. A empresa foi acusada de discriminar trabalha-
doras por sexo e por raça. Ao decidir o caso em sede de apelação, o juiz 
entendeu que não poderia acolher a junção de reivindicações de ordem 
racial e de gênero numa única reclamação, porque as mulheres não pro-
varam que o ocorrido a elas foi o mesmo que ocorria com as mulheres 
brancas (discriminação baseada em sexo) ou com os homens negros 
(discriminação baseada em raça). 

Várias produções contemporâneas, que vêm a reboque do movi-
mento feminista, denunciam o entrelaçamento de marcadores na pro-
dução de discriminações e de suas consequentes injustiças sociais, 
violadoras da dignidade humana. Em 1977, por exemplo, o Combahee 
River Colective, com sede em Boston, formado por feministas negras e 
lésbicas, lançou um manifesto contra a opressão que engendrava desi-
gualdades de diversas ordens e que tinha por base o sexismo, heteros-
sexismo, racismo e a condição de classe, conforme apontam diversos 
estudiosos. Brah (2007) nos dá notícias de entrelaçamentos de questões 
ligadas a raça, classe e gênero muito antes disso, como ocorreu nas cam-
panhas abolicionistas e nas lutas sociais pelo direito ao voto nos Estados 
Unidos ou nos debates interseccionais dos feminismos negros britâni-
cos, que associavam questões de classe social, raça e gênero às diferenças 
culturais e ao descaso em relação ao racismo.

Nas universidades pesquisadas, o entrelaçamento de marcado-
res como sexo e raça tem excluído sobremaneira as mulheres negras da 
maioria dos níveis administrativos. Poder-se-ia dizer que isso não acon-
tece só com mulheres, porque os homens negros também são excluí-
dos desses níveis. Ocorre, contudo, que não se trata aqui de um sexismo 
racista, porque a exclusão deles não se opera pelo fato de serem homens. 

O sexismo é evidente na própria linguagem e, igualmente, feito 
pela linguagem. De acordo com Macedo e Amaral (2005, pp. 176-177), 
o termo “sexismo” que apareceu no ano de 1965, para cunhar a discri-
minação contra as mulheres, ensejou uma série de debates sobre o que 
ocorre de modo inconsciente na linguagem e pela linguagem, mediante 
“mecanismos linguísticos de conotações derrogativas do feminino, usos 
do masculino genérico, ou padrões sintáticos que silenciam agentes e 
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participantes”. Ao resgatarem os debates sobre o sexismo na linguagem, 
as autoras destacam as produções feministas que expressam as possibi-
lidades de ampliação da consciência crítica da opressão e discriminação 
das mulheres e a luta política por reformas linguísticas, em instituições 
de poder, como é o caso da academia, com suas autoridades científicas. 

Se, pela linguagem, também é factível elaborar estratégias de resis-
tência que tenham como resultado a ampliação de debates e a constru-
ção de normas não sexistas no universo das organizações sociais, meus 
esforços em dizer dos direitos humanos de gênero podem ser entendidos 
como parte desses enredos. 

Uma estratégia discursiva em tempos de retrocessos 

Em conferências proferidas em vários fóruns científicos, na uni-
versidade, e em organizações de classe, mormente as ligadas aos pro-
fissionais do Direito, tenho utilizado a expressão “direitos humanos de 
gênero”, como estratégia discursiva de resistência ao sexismo do tempo 
presente, no qual os segmentos mais progressistas da sociedade brasi-
leira assistem com perplexidade os retrocessos das pautas de igualdade 
de gênero.

O golpe parlamentar e eleitoral que levou Michel Temer à presi-
dência do país, em meio à Campanha contra da Ideologia de Gênero, que 
já vinha sendo fortalecida no cenário que antecedeu o golpe, contou com 
o apoio de parlamentares da chamada “bancada religiosa”, cujo número 
de deputados e senadores evangélicos neopentecostais passou a 75 
(setenta e cinco) e 3 (tres), respectivamente, como resultado do pleito 
de 2014. Isso significou a imposição de pautas ultraconservadoras liga-
das à defesa da família patriarcal e da heterossexualidade como norma, 
e contrárias a direitos sexuais e reprodutivos da mulher, ao aborto e às 
reivindicações do movimento LGBTQIA+. A eleição de Jair Messias 
Bolsonaro, defensor dessas mesmas pautas, implicou a escalada do des-
monte de políticas públicas importantíssimas, em especial no campo da 
saúde e da educação. 

Convém dizer que tanto o movimento feminista como o movimento 
LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bisexuais, transexuais, queer, intersexuais e 



Direitos humanos de gênero:  produção e reprodução de saberes

375

agêneros) devem ser analisados como movimentos típicos de direitos 
humanos, porque articulam reivindicações em defesa de direitos nega-
dos, definem prioridades e exercem pressões na comunidade interna-
cional, no sentido de positivar esses direitos em tratados, convenções e 
acordos, bem como nas legislações pátrias. Operam no sentido de des-
locar os conflitos do campo pessoal para um problema político, que tem 
como essência o sexismo e a violação da dignidade da pessoa humana, 
a qual se reproduz, tendo em vista a conivência dos poderes do Estado 
com o sistema de dominação patriarcal. O caráter revolucionário desses 
movimentos está justamente na defesa da diversidade de gênero, na luta 
em prol da autodeterminação das pessoas, na superação da dominação 
patriarcal, da heteronormatividade e do binarismo de gênero (feminino/
masculino). 

Inúmeros são os exemplos dos desmontes das políticas públicas 
que impactaram diretamente as pautas de direitos humanos a partir 
do golpe que retirou a presidenta Dilma Rousseff da presidência da 
República: o redirecionamento do orçamento público; o fim de pro-
gramas sociais; a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM), que tinha status de Ministério, por meio de sua incorporação 
a uma área técnica do Ministério da Justiça; a aprovação no Congresso 
Nacional da Emenda Constitucional 55, que prevê o congelamento 
dos gastos sociais por vinte anos, com correções apenas pelos índices 
de inflação; a suspensão de repasses federais para os programas desti-
nados à comunidade LGBTQIA+, tais como o Fomento a Projetos de 
Combate à Homofobia, Banco de Dados sobre Cidadania e Apoio a 
Seviços de Prevenção e Combate à Homofobia; a aprovação no Senado 
Federal da Reforma do Ensino Médio, sem discussão com a sociedade, 
que, não bastasse a retirada da obrigatoriedade de disciplinas como 
Sociologia e Filosofia dos currículos, ensejou o apagamento da Base 
Nacional Curricular do Ministério da Educação das expressões identi-
dade de gênero e orientação sexual, etc.

As pesquisas acadêmicas, notadamente nas áreas de ciências huma-
nas e de ciências sociais aplicadas, entre as quais estão aquelas que envol-
vem as violações da dignidade humana das mulheres e das minorias 
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LGBTQIA+, têm sido alvo de diversos ataques no atual governo de Jair 
Messias Bolsonaro. A desqualificação dessas grandes áreas do conheci-
mento humano é de tal ordem que não foram contempladas no edital de 
bolsas de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, com vigência de agosto de 2020 a 
junho de 2021. Isso representou um corte de 25 mil bolsas oferecidas 
pelo órgão federal, na área que envolve ciências como educação, direito, 
economia, ciências sociais, filosofia, etc. 

Num contexto marcado pelo que já se convencionou chamar de 
“crise das humanidades”, por referência à ênfase no tecnicismo e aos ata-
ques perpetrados contra a “cultura das humanidades [...], uma cultura 
que fornece conhecimentos, valores e símbolos que orientam e guiam a 
vida humana” (Morin, 2004, p.  48), é curioso notar que os mais altos 
níveis da hierarquia das IES são ocupados por um grande contingente 
de pessoas com formação acadêmica em grandes áreas ligadas a essa 
cultura:
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Vivemos um momento sem precedentes na história brasileira, no 
qual os segmentos mais conservadores da sociedade pugnam por des-
legitimar uma série de estudos produzidos na área das humanidades”, 
mediante a deturpação da expressão ideologia de gênero e os apelos à 
“moralidade” do povo brasileiro a ser preservada. Até mesmo o movi-
mento feminista não tem escapado das estratégias de manipulação do 
imaginário social, desde o golpe, por meio das associações desse movi-
mento de direitos humanos à depravação da sexualidade da mulher e à 
destruição da família.



Marinina Gruska Benevides, Carla Cristina Garcia

378

Não podemos olvidar que o golpe que retirou da presidência Dilma 
Rousseff, identificada com a inserção das políticas de gênero nos currí-
culos escolares, ocorreu no mesmo ano em que foi amplamente noticiada 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável do Planeta, cujo 
objetivo quinto propõe o alcance da igualdade de gênero e o empodera-
mento de todas as mulheres e meninas. 

A incitação ao ódio ou às condutas que pregam a segregação em 
razão da orientação sexual e da identidade de gênero tem se expressado 
bastante em termos do aumento de crimes de feminicídio e de homi-
cídios de homosexuais. Os relatórios produzidos por organizações não 
governamentais como a Trangender Europe e o Grupo Gay da Bahia 
dão conta de que o Brasil é o lugar do mundo onde mais se matam as 
minorias LGBTQIA+,9 enquanto os homicídios qualificados pelos 
feminicídio10 colocam o país na quinta posição em termos mundiais. 

Por onde quer que se olhe, a estratégia discursiva que tenho ado-
tado parece relevante também em termos de apoiar iniciativas que visam 
promover alterações constitucionais e legais necessárias ao enfrenta-
mento da violência de gênero, em todos os espaços onde ela ocorre, espe-
cialmente naqueles em que atuo profissionalmente e me constituo como 
formadora de opiniões; no campo do advocacia e da docência de nível 
superior. 

Convém dizer que desconheço autores que emprestem essa adjeti-
vação aos direitos humanos. Ao fazer a opção deliberada pelo emprego 
da expressão direitos humanos de gênero, apresento como justificativa 
o fato de que ela permite evocar a luta identitária de muitas pessoas e 

9 No Brasil inexiste uma legislação específica qualificando o assassinato de minorias 
LGBTQIA+ ou a violência contra elas perpetradas em função do gênero, a despeito do 
número crescente de casos. Agressões contra pessoas pertencentes a esses grupos foram 
equiparadas, por decisão do Supremo Tribunal Federal ao crime de racismo, em junho de 
2019, o que implica aumento de pena em regime de reclusão. 

10 Em 2015, a Lei nº 13.104, que alterou o Código Penal Brasileiro, tipificou o feminicício 
como qualificadora do homicídio, ou seja, reconheceu o assassinato da mulher que tem 
por base o gênero como um crime hediondo, cuja punição é maior e parte de 12 anos de 
reclusão. 
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movimentos sociais em prol da justiça de gênero, além do fato de que 
se presta a dizer o óbvio, isto é, que os direitos humanos de gênero são 
direitos humanos. 

Reelaboro, pois, o lema os direitos humanos das mulheres são direi-
tos humanos, lançado pelas organizações não governamentais e socie-
dade civil internacional, levado à Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, promovida pelas Organizações das Nações Unidas, que ocor-
reu em Viena, em 1993. 

Antes da referida Conferência, a definição de direitos humanos 
que se achava positivada em convenções, tratados e acordos internacio-
nais, produzidos pelos sistemas global e sistemas regionais de direitos 
humanos (Europeu, Interamericano e União Africana), bem como nas 
legislações pátrias, certamente, já contemplava as mulheres entre os seres 
humanos aos quais se refere o artigo primeiro da Declaração Universal 
de Direitos Humanos de 1948, da qual o Brasil é signatário: 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade.

A redefinição da identidade da mulher, contudo, e a negação de sua 
identidade tal como afirmada pelos homens e cristalizada pela família 
patriarcal, que constituem a essência do discurso do feminismo, em suas 
diversas formas de pensar as relações de gênero, dizem respeito a um 
longo processo de luta em prol da afirmação dos direitos humanos das 
mulheres. 

A estratégia discursiva adotada pelas mulheres que comparece-
ram à Conferência de Viena expressou homologias entre os sofrimen-
tos vividos por mulheres de todo mundo e permitiu que as presentes se 
arti culassem com o objetivo comum de operar um deslocamento funda-
mental na abordagem dos conflitos entre mulheres e homens, no texto 
produzido no referido evento; de um problema restrito às relações entre 
sujeitos do sexo feminino e masculino, ou encerrado no universo das 
relações privadas, onde não se cogitava a intervenção do Estado, a uma 
violação da dignidade da pessoa humana (Benevides, 2016).
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Como é sabido, uma coisa é o direito positivado e outra é o efeti-
vado. No Brasil, a Constituição de 1988, em seu artigo 3.º, condenou 
expressamente o preconceito de sexo e quaisquer formas de discrimina-
ção, em respeito ao princípio da dignidade humana; no fito da promoção 
do bem-estar de todos: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Foi preciso, todavia, que o país fosse denunciado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em 1998, no caso que recebeu o 
número 12.051, envolvendo Maria da Penha Fernandes, e que se passas-
sem anos para que a Lei 11.340, tida como a lei mais conhecida do País, 
fosse decretada em 7 de agosto de 2006, nos termos da Convenção de 
Belém do Pará e do Artigo 226, parágrafo 8, da Constituição Federal de 
1988 (Benevides, 2016).

Apesar das conquistas em matéria de direitos humanos das mulhe-
res, as questões de gênero permanecem problemáticas, quer se fale do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, quer se fale das legislações 
pátrias. O único documento de um organismo internacional de direi-
tos humanos a trazer a noção de gênero explicitada é a Convenção do 
Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra 
as Mulheres e Violência Doméstica, de 2011, a qual foi elaborada por 
referência às mulheres, obviamente, e à violência que lhes é endereçada:
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Artigo 3º. 
Para efeitos da presente Convenção:
...
c. “gênero” designa os papéis, os comportamentos, as atividades e as atri-
buições socialmente construídos que uma sociedade considera apropria-
das para as mulhres e homens;
d. “violência contra as mulheres baseada no gênero” designa toda a violên-
cia dirigida contra uma mulher por ela ser mulher ou que afecte despro-
positalmente as mulheres.

Foge ora dos meus propósitos discorrer sobre a importância dessa 
Convenção, em matéria de Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
mas é importante dizer que ela alargou a noção de família e de vítima, 
de modo que a homofobia, a transfobia e os homens foram nela contem-
plados, da mesma forma que o crime de stalking e a educação de gênero.

É mais comum ver o termo “gênero” referido às mulheres, porque, 
de fato, são quantitativamente as vítimas preferenciais da violência 
que tem por base o gênero e porque o movimento feminista, como um 
dos grandes movimentos de direitos humanos, de que nos fala Castels 
(1999), trouxe a reboque as demandas das minorias homosexuais, até 
por identificação com sofrimentos comuns relativos à discriminação 
social e à violência que a acompanha. 

Por isso, ao empregar a expressão direitos humanos de gênero, quero 
provocar incômodos para os que operam com reducionismos na aborda-
gem dos grupos LGBTQIA+ como “minorias” (que de fato são), indu-
zir definições de prioridades de políticas públicas de gênero, em termos 
mais quantitativos (do número de beneficiários dessas políticas) do que 
em termos qualittivos (da capacidade dessas políticas romperem com as 
estratégias de reprodução da ordem patriarcal a um só tempo misógina 
e homofóbica). 

Na minha compreensão, a expressão “direitos humanos de gênero” 
traduz o que se situa num domínio muito mais amplo, qual seja, o direito 
de optar por uma determinada identidade social; direito da pessoa de 
ser reconhecida e reconhecer-se pelo sexo biológico (homem, mulher ou 
intersexo), pela expressão de gênero (feminina, masculina ou andrógina) 
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e pela orientação sexual (heterossexual, homossexual, bissexual), bem 
como de exigir do Estado políticas públicas necessárias à promoção 
desses direitos. 

É evidente que a universidade, como reprodutora do patriarcalismo 
e dos padrões de relacionamento sociais a ele inerentes, está longe de 
admitir que deva instituir políticas estudantis e organizacionais de modo 
a repudiar toda forma de discriminação das minorias LGBTQIA+ e das 
mulheres. Só muito recentemente e a despeito da obrigatoriedade insti-
tuída pelo Decreto n.º 8.278/2006, assinado por Dilma Rousseff, que 
dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade 
de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administra-
ção pública federal direta, autárquica e fundacional, que se fez acompa-
nhar de decretos estuduais, a universidade na qual atuo, por exemplo, 
passou a tomar cuidados nesse sentido, orientando professores a per-
guntarem se havia alunos em sala de aula que preferiam ser chamados 
por seus nomes sociais. Dados dessas pessoas, alunos ou profissionais 
que lá atuam, concernentes às identidades de gênero, não estão disponí-
veis nas plataformas pesquisadas e acredito que, na maioria das universi-
dades, sequer se pode dizer do quantitativo das pessoas na comunidade 
acadêmica que conjugam identidades de gênero não definidas pela hete-
ronormatividade ou pelo binarismo (feminino e masculino). 

Dizer que pessoas homosexuais se deparam com o mesmo “teto 
de vidro” com o qual se deparam as mulheres não parece traduzir o 
escopo da omissão das IES em relação aos direitos humanos das pes-
soas homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e interse-
xuais, que fazem parte do corpo docente e do grupo de profissionais de 
nível técnico. Em relação aos discentes se verifica a mesma coisa, bas-
tando acessar fichas de matrícula em cursos de várias universidades, 
onde sequer se abriu um campo para que as pessoas possam escrever sua 
identidade de gênero. A condenação dessas minorias à invisibilidade se 
reproduz em diversas práticas e se materializa em muitos documentos. 

Longe estamos, portanto, de imaginar que pessoas que fazem parte 
dessas minorias possam ascender a funções de alta administração nas 
IES pesquisadas, abertamente conjugando a identidade de gênero que 
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lhes é peculiar, reivindicando paridade de gênero no espaço de poder 
institucional e denunciando as violações da dignidade da pessoa humana 
das quais são vítimas. A opção pelo silêncio é no meu entender impru-
dente, sobretudo quando se trata de construir saberes e fazeres de 
gênero. 

Conclusões

Inúmeras lacunas podem ser identificadas na abordagem do 
sexismo e dos direitos humanos de gênero que têm como ponto de par-
tida o universo organizacional e as violações de direitos que nele ocor-
rem. O silêncio nas teorias organizacionais sobre gênero e a preferência 
dos pesquisadores por abordar questões relativas aos sujeitos e grupos 
que compõem outras organizações sociais é muito mais comum do que 
as iniciativas de abordar a violência de gênero perpetrada no âmbito da 
universidade. 

A pesquisa desenvolvida permitiu compreender que as IES, como 
reprodutoras de relações patriarcais, operam no sentido de excluir as 
mulheres dos níveis mais estratégicos da hierarquia organizacional, 
sendo os homens os que figuram em posições de superioridade e exercem 
o poder de mando, embora não se possa afirmar a superioridade intelec-
tual deles, em especial em termos de titulação. Práticas de discriminação 
também podem ser observadas em relação às minorias LGBTQIA+.

Igualmente, o estudo possibilitou compreender as dificuldades 
de afirmar direitos humanos de gênero, de modo a admitir a violência 
decorrente de suas violações como um problema de política estudantil e 
organizacional nas IES.

As análises das questões de gênero nas organizações, sejam uni-
versitárias ou não, tanto devem colocar em relevo dividendos patriar-
cais como pensar estratégias de democratização das relações de gênero, 
a exemplo de políticas sobre paridade de gênero e democratização de 
acessos aos cargos que se situam nos mais altos níveis da hierarquia 
organizacional.
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Estratégias discursivas devem ser adotadas no sentido de explicitar 
que, na universidade, os direitos humanos de gênero têm sido vilipendia-
dos, quer se fale da violência intramuros, quer se fale das políticas estu-
dantis e institucionais. 
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Introdução 

A presente pesquisa propõe estudar a escravidão tendo o olhar do 
escravizado como ponto de partida. Sob esse propósito, neste trabalho, 
os autores se lançaram a investigar a escravização no Brasil Imperial 
a partir da subjetividade constante na autobiografia de Mahommah 
Gardo Baquaqua, um escravizado originário de Zoogoo, no interior 
da África Ocidental, que chegou ao Brasil nos idos da década de 40, do 
século XIX, provavelmente na altura de sua segunda década de vida. 

É da emocionante tessitura do texto de Baquaqua que esta pes-
quisa analisa a violência com que a religião dos senhores de escra-
vos chegou a ser imposta aos escravizados. Oportunidade em que se 
observa que a fé do colonizador escravocrata e o fio do chicote cami-
nhavam juntos para afigurar a atribuição do sagrado alheio para os 
vulneráveis sujeitos às vicissitudes da burocracia jurídica escravocrata 
vigente no Império do Brasil.   
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Esta pesquisa, que se valeu de fonte primária do acervo bibliográ-
fico do Brasil oitocentista, mostra-se relevante na medida em que propõe 
considerar a narrativa de uma vítima direta da escravidão, valorizando 
os detalhes da primeira e única autobiografia de um escravizado em ter-
ritório nacional. 

Com essas considerações preliminares, este trabalho segue como 
homenagem a Mahommah Gardo Baquaqua, pelo seu cuidado em regis-
trar as suas memórias do cárcere e da sua luta pela liberdade às gerações 
futuras. 

A obra de Baquaqua e sua importância nos estudos do escravismo 
do século XIX

O escravismo, além de retirar a liberdade do escravizado e inseri-lo 
num universo de torturas abundantes, também lhe subtraiu a memória. 
Não foi concedido ao cativo o direito de registro de seus pensamentos e 
experiências obtidas no mundo de seu opróbrio. 

No imenso rol de escravizados na realidade escravocrata do Brasil 
Império, surgiu Mahommah Gardo Baquaqua. De modo inusitado, con-
seguiu ele deixar o registro de sua história em uma autobiografia publi-
cada em 1854, em Detroit, EUA. A obra é de singular importância, em 
que pese a interferência recorrente do seu editor nas entrelinhas da nar-
rativa do autobiógrafo (Krueger, 1997, p. 12).   

Felizmente, os registros de Baquaqua foram preservados em enig-
mático texto representativo da historiografia do escravismo do Brasil 
Império,1 com cerca de 80 páginas na versão em português. Obra resul-
tante de seu hercúleo esforço de romper com o silêncio que lhe foi atri-
buído durante a sua condição de cativo e/ou fugitivo do cárcere. A obra 
de Baquaqua se agiganta, por vários motivos. Neste momento, destaca-
mos o fato de ela ser uma fonte primária da percepção pessoal de um 

1 Vide: Baquaqua (1997 ou 2017).
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escravizado do século XIX que, capturado na África Ocidental, a exem-
plo de muitos outros africanos, foi vítima do tráfico transatlântico até o 
Brasil. 

Baquaqua foi um poliglota. Iniciou o seu aprendizado da língua 
portuguesa já no navio negreiro,2 demonstrou ainda domínio do inglês3 
e, provavelmente, um pouco de francês. Tinha consciência do seu êxodo, 
demonstrando desejo de regressar para a sua terra natal, o que não 
sabemos se conseguiu, dada a falta de registros. Além do Brasil, esteve 
também nos Estados Unidos da América (Baquaqua, 2017, p.  69), 
Canadá (ibid., p. 73), Londres e, ainda, passou rapidamente pelo Haiti 
(ibid., p. 60-70). 

Acerca da sua chegada ao Brasil, o que ocorreu nos idos de 1840, 
faz o seguinte destaque: “Chegamos a Pernambuco, América do Sul, no 
início da manhã e o navio ficou largado o dia inteiro, sem lançar âncora” 
(ibid., p. 53). De grande relevo a descrição da condição dos escravizados 
no navio negreiro, nos escritos de Baquaqua. A propósito, assevera que 
“ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desa-
fortunado, o mísero infeliz que foi confinado em seus portais”. Quanto 
ao sofrimento da viagem, afirma: “dia e noite eram iguais para nós, o sono 
nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Ficamos 
desesperados com o sofrimento e fadiga” (Baquaqua, 2017, p. 52). 

Jaime Rodrigues (com apoio em Louis-François de Tollenare, 
Maria Graham, Adalbert-Ferdinand, Henry Chamberlain e Ernest Ebel) 
afirma que, devido à rudeza das viagens nos navios negreiros, sobreviver 
ao percurso era, para alguns escravizados, motivo de festa (Rodrigues, 
2018, p.  344). No entanto, Baquaqua não demonstra nenhum festejo 
no desembarque em Pernambuco. Ao contrário, é possível observar nos 

2 Relata que aprendeu o idioma português em curto espaço de tempo, sabendo contar até 
cem quando estava aprisionado no Brasil (Baquaqua, 2017, p. 55)

3 Afirma que a primeira palavra que aprendeu da língua inglesa foi free (livre), repetindo-a 
por diversas vezes, em consolo a sua condição (Baquaqua, 2017, p. 63).
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seus relatos indignação de sua condição de escravizado. Destaca a expe-
riência de fome e de pavor, ladeada pelos temores que lhe aguardavam 
no novo cativeiro (Baquaqua, 2017, p. 53). 

Pelo que se constata, diante da ausência de celebração de Baquaqua 
após a sobrevivência no traslado transatlântico, há considerações sobre a 
realidade da escravidão que merecem ajustes, pois ela não se confirma na 
narrativa em primeira pessoa da obra sob análise. Não havendo para se 
compreender o festejo da sobrevivência como uma regra geral. 

Laurentino Gomes sustenta que “antes de partir, os africanos eram 
marcados com ferro em brasa” (Gomes, 2019, p.  281). Baquaqua, por 
sua vez, não faz referência alguma a esse tipo de marcação, levando a 
compreender que, por certo, esse tipo de tortura não ocorreu, caso con-
trário esse fato estaria em sua autobiografia, dada a minuciosa narrativa 
dos momentos anteriores ao embarque em sua viagem até o Brasil. 

Baquaqua, ao que parece, teve uma vida solitária. Não há relatos 
em sua autobiografia de laços afetivos sólidos e duradouros4. Talvez 
isso se deva a sua constante condição de fugitivo. Há ausência em sua 
obra do lamento por algum escravizado que eventualmente tenha tra-
vado com ele laços de amizade. Lembra Paul Lovejoy que Baquaqua não 
firmou conexões e redes de apoio em sociedades de escravos fugitivos 
nas Américas, “e só alcançou a condição de membro de uma comunidade 
quando se associou aos abolicionistas norte-americanos, especificamente 
os da Sociedade da Missão Libre Batista Americana” (Lovejoy, 2002, 
p.  15). Por intermédio dessa instituição abolicionista ele obteve ajuda 
para frequentar o Central College nos EUA por três anos, não chegando 
a concluir o curso (ibid., p. 72)., por motivos desconhecidos. 

Não há registros históricos de que a autobiografia Baquaqua foi 
utilizada como ícone na luta abolicionista, como ocorreu com outras 

4 Diferentemente, na literatura é possível encontrarmos relatos de escravizados consti-
tuindo vida social, com grupos de afetos e desafetos. Por todos, cite-se: Macedo (2006).
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autobiografias anteriores a sua. No Brasil, apesar de ela ser o primeiro e 
único trabalho dessa natureza, não há muitas investigações sobre o seu 
texto.5 

Não obstante a marginalização de sua obra, o autorrelato da vida 
de Baquaqua pode ser colocado ao lado de outras grandes manifesta-
ções históricas, da mesma natureza, publicadas já nos idos do século 
XVII pelas seguintes vítimas da escravização: Olaudah Equiano, Briton 
Hammon, James Albert Ukawsaw Gronnosiosaw, Phillis Wheatley, 
Ignatius Sancho, John Marrant e Ottobah Cugoano.6 A obra de 
Baquaqua segue no panteão de textos de leitura imprescindível para as 
pesquisas do escravismo do século XIX. 

A burocracia jurídica organizada para a manutenção do escravismo 
no Brasil Imperial 

Naturalmente, Baquaqua chegou ao Brasil no período em que um 
sistema jurídico estava em vigor. Assim, a sua condição de escravo deu-se 
no movimento da burocracia jurídica brasileira do século XIX, período 
em que a escravidão foi operada sob um complexo emaranhado legisla-
tivo articulado para viabilizar a retirada radical de direitos dos escraviza-
dos, pois não eram eles considerados pessoas, na acepção exata do termo. 

Na medida em que não era atribuída aos cativos a condição jurídica 
de sujeitos de direitos, não lhes era garantida a segurança jurídica diante 
do ímpeto do sistema jurídico escravocrata, com apoio governamental. 
Aliás, há de se considerar que “a escravatura foi muitas vezes usada como 
metáfora para designar um governo despótico e contrastá-lo com as 
liberdades europeias (ou britânicas)” (Bethencourt, 2018, p. 321). 

O complexo normativo imperial do século XIX encontra a 
sua principal fundamentação nas Ordenações Filipinas de 1603, na 
Constituição Imperial de 1824, no Código Penal do Império de 1830 e 

5 Embora o texto de Baquaqua seja pouco conhecido no Brasil, vale destacar os seguintes 
trabalhos: Silva (2018), Almeida (2012) e Wachholz (2016).

6 A respeito dessas autobiografias anteriores a de Baquaqua, vide: Bethencourt (2018, 
p. 314 e ss). 
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em diversas normas e decretos baixados pelo poder legislativo da época 
ou, diretamente, pela pena dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro 
II. Na panaceia legislativa do período, os “agentes do direito moviam-se 
em um ‘campo aberto de possibilidades’ interpretativas” (Grinberg, 2002, 
p. 235). Com isso, na interpretação e aplicação das normas jurídicas de 
então, os escravizados não tinham forças para preservarem seus interes-
ses e, nessa condição, ficavam sujeitos ao direito escravocrata que lhes 
impunha o cativeiro.

A Constituição Imperial de 1824 não faz referência direta à escra-
vidão. Há um silêncio sobre esse instituto amplamente disseminado 
nas entranhas do Brasil Imperial. Mas, por outro lado, a Constituição 
não apresenta nenhuma proibição a sua prática, já disseminada na 
rotina nacional. Com isso, é possível notar que o autor da Constituição 
Imperial, Dom Pedro I, não teve nenhum interesse em vetar a escravi-
dão neste país, reservando à legislação infraconstitucional o tratamento 
nefasto atribuído aos escravizados. 

O artigo 6.º da Constituição de 1824 (Brasil, 1824) abriu espaço 
para três categorias de pessoas no Império: a) os ingênuos, os que já nas-
ciam livres, por serem filhos de pais livres; b) os libertos, assim compreen-
didos como os que foram alforriados; e, por fim, c) os escravos. Pelo texto 
normativo em destaque, somente gozavam dos privilégios constitucio-
nais, os dois primeiros grupos de pessoas. 

Nas vicissitudes do Brasil Império, não possuir cidadania era um 
fardo deveras pesado, pois até mesmo os que a detinham, caso não 
fossem detentores de recursos financeiros, estavam sujeitos às injusti-
ças reinantes numa sociedade cuja moeda era o elemento norteador das 
relações sociais (Gomes, 2013, p. 105).

 Esvaziados de direitos, não restava alternativa ao escravizados. 
Nesse sentido, a eles somente havia a possibilidade da fuga e da orga-
nização de quilombos. “Recurso precário porque os quilombos eram 
sistematicamente combatidos e exterminados por tropas do governo 
ou de particulares contratados pelo governo” (Carvalho, 2002, p.  22). 
Joaquim Nabuco, testemunha ocular do século XIX, em sua luta aboli-
cionista, afirmou que não havia espaço para que o escravizado confiasse 
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no Poder Judiciário, dado o fato de que o sistema normativo “entrega-o 
sem esperança ao poder implacável que pesa sobre eles, e que, moral-
mente, os prende ou magnetiza, lhe tira o movimento, em suma os des-
trói” (Nabuco, 2000, p. 55).

Na burocracia jurídica estatal, enquanto o cidadão livre poderia 
sair do país quando bem entendesse, o escravizado não gozava desse 
direito, pois não detinha o status de cidadão. Assim, nada lhe bene-
ficiava a garantia esculpida no inciso VI, do art. 179, da Constituição 
Imperial, que assim dispunha: “Qualquer póde conservar-se, ou sahir do 
Imperio, como Ihe convenha, levando comsigo os seus bens, guardados 
os Regulamentos policiaes, e salvo o prejuizo de terceiro” (Brasil, 1824). 

Os cidadãos brasileiros, ainda nos termos do artigo 179 anterior-
mente citado, tinham direito à integridade física e patrimonial, à herança, 
o direito de não serem presos de maneira arbitrária, o direito de consti-
tuir família, etc. Por outro lado, nada assistia aos escravizados, a não ser 
rogar pela benevolência daqueles que sobre eles exerciam o direito de 
propriedade, seus ditos senhores.7 

Em suma, os escravizados não gozavam de direito algum diante 
do sistema jurídico em vigor. Sendo nesse sistema jurídico perverso que 
Baquaqua foi subjugado à escravidão no Brasil Império. A propósito 
dessa condição de tornar os escravizados sujeitos sem direito, Joaquim 
Nabuco assevera que 

há no país uma classe sem direito algum: a dos escravos. O escravo não 
terá um único asilo inviolável, nem nos braços da mãe, nem à sombra da 
cruz, nem no leito de morte; no Brasil não há cidades de refúgio. [...] A 
lei não será igual para ele porque está fora da lei... para ele continuará de 
fato a existir a pena, abolida, de açoites e a tortura, exercida senão com os 
mesmos instrumentos medievais, com maior constância ainda em arran-
car a confissão, e a devassa diária de tudo o que há de mais íntimo nos 
segredos humanos. Nessa classe a pena da escravidão, a pior de todas 
as penas, transmite-se, com a infâmia que a caracteriza, de mãe a filhos, 
sejam esses filhos do próprio senhor. (Nabuco, 2000, p. 53) 

7 Vide: Salles (2008). 
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A imposição da escravidão, na burocracia jurídica do Império, con-
cretizava-se, sobretudo, por conta da aquiescência estatal. Nessa modali-
dade, o Estado organizou o seu sistema jurídico para acolher, efetivar e 
manter a escravidão.8 Para tanto, utilizou sua atividade legiferante para 
estabelecer o direito de propriedade de um ser humano sobre outro. Esse 
modo oficial de sujeição escravocrata fez parte do ordenamento jurídico 
brasileiro até 13 de maio de 1888, com o advento da Lei n.º 3.353, Lei 
Áurea. 

Assim, observamos o universo escravocrata presente na experiên-
cia de Baquaqua, no período de sua luta contra a escravidão no seio da 
burocracia jurídica escravocrata então em vigor. 

A religião do colonizador escravagista:  
o sagrado alheio imposto ao escravizado Baquaqua

Antes da formação do Estado, a família era a base da vida indivi-
dual, sendo ela a fonte das crenças. Em Roma Antiga, cada família pos-
suia a sua própria religião, os seus deuses domésticos. Esse era o tempo 
em que “nada mais existia senão as famílias”(Colanges, 2011, p.  141). 
Para além do lar, a pessoa individualmente considerada “não sentia deus; 
o deus do vizinho era-lhe um deus hostil” (ibid., p. 126). 

Em cada ajuntamento familiar, o fogo sagrado era aceso e realiza-
vam-se os cultos às divindades ancestrais. Na medida em que o escravi-
zado teria acesso à propriedade do seu senhor, ele era forçado a sujeitar-se 
também à religião da família escravista. Na condição de cativo, “a religião 
era uma cadeia que o prendia. Estava ligado à família por toda a vida 
e mesmo pelo tempo que lhe seguia a morte” (ibid., p. 144). Os escra-
vistas, e sua estrurtura sacerdotal, impunham ao cativo obrigações nesta 
vida e também no além.  

No Brasil não foi diferente. O domínio escravista perpetuado por 
séculos, perpassando desde o período colonial até o Império, alcançava 

8 Conf. Malheiro (1976). 
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também os domínios da religião. O colonizador escravista impunha a 
sua religião ao escravizado. Para tanto se valia da força, tanto real quanto 
simbólica. 

Quando se está diante da imposição do sagrado alheio aos vulne-
ráveis, relevante é o testemunho de Mahommah Gardo Baquaqua, pre-
sente em sua autobiografia. Na composição do texto, há preciso relato 
em que se demonstra a violência que lhe foi imposta para a prática dos 
ritos da religião do colonizador escravista. Pela riqueza de detalhes, 
importa destacar as suas palavras a respeito da imposição da família que 
lhe impôs o gravame da escravidão, in verbis:

Sua família [do escravista] era composta por ele, sua esposa, seus dois 
filhos e uma parente. Além de mim, ele tinha outros quatro escravos. Ele 
era católico, e regularmente fazia cultos familiares duas vezes por dia e, 
grosso modo, era algo dessa maneira: Ele tinha um grande relógio na 
entrada de sua casa dentro do qual havia algumas imagens feitas de barro, 
que eram usadas durante a adoração. Todos nós tivemos que nos ajoe-
lhar diante delas; a família na frente e os escravos atrás. (Baquaqua, 2017, 
p. 55)

Desse relato, a princípio, é possível observar a intensidade da prá-
tica dos ritos religiosos, com toda a família e os escravizados reunidos. 
Caso essa repetição de cultos cristãos, de vertente católica, fosse seme-
lhante nas outras casas escravistas do século XIX, há de se considerar a 
forte presença do sagrado na rotina dos escravistas desse período. 

O relato de Baquaqua ganha importância de grande monta, pois 
coloca o leitor do século XXI diante da versão própria do escravizado 
que, no Brasil Império, suportou as agruras da escravidão. O destaque 
da frequência dos cultos é significativo, dado o fato de eles se tornarem 
espaços de tortura em desfavor dos escravizados. 

Registrada a intensidade dos cultos, compreendidos enquanto 
ambientes de tortura aos escravizados, vale destacar maiores detalhes do 
acerbo de Baquaqua a respeito dos atos de busca do sagrado da família 
escravocrata. A propósito, chamam a atenção três tópicos do culto fami-
liar, conforme segue. 
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a) Aspecto instrumental: com o uso das imagens feitas de barro durante 
a adoração da divindade cultuada pela família escravista, constata-
-se a apropriação de um acervo imagético constante na rotina do culto. 
Provavelmente, elas eram armazenadas em alguma espécie de oratório, 
como era comum nas antigas casas dos séculos passados. 

b) Aspecto organizacional dos participantes do rito: a acomodação dos pre-
sentes no ritual religioso reproduz as práticas segregacionistas presentes 
no escravismo, pois os escravizados ficavam em segundo plano. Sob essa 
ótica, a família era acomodada à frente e os escravizados atrás. Talvez essa 
disposição, na compreensão do organizador do ritual, se desse por conta 
de uma suposta maior dignidade da família escravista para a aproximação 
dos objetos intermediadores do sagrado. Assim, os locais mais sagrados 
eram reservados para os membros da família escravista. 

c) O uso da força para impor a submissão religiosa ao escravizado: Baquaqua 
afirma que os cativos eram obrigados a se ajoelharem diante das imagens. 
Esse fato é digno de nota, dada a simbologia do ato de se ajoelhar diante 
da representação da divindade. No cristianismo, quando o fiel se ajoelha, 
está ele demonstrando a sua total submissão diante do sagrado. No relato 
autobiográfico em destaque, aqui compreendido como fonte primária de 
técnicas de subtração da liberdade religiosa, o fiel era obrigado a apresen-
tar-se de joelhos diante dos objetos sagrados da religião alheia. Ou seja, o 
sagrado alheio era-lhe imposto por meio da força. 

A violência na imposição do sagrado alheio era marcante. É o que 
se constata no relato de Baquaqua, quando ele afirma que, durante o 
rito, o chefe da unidade familiar escravocrata “segurava um chicote na 
mão e aqueles que mostravam sinais de desatenção ou sonolência eram 
imediatamente trazidos à consciência por uma aplicação picante do chi-
cote” (Babaqua, 2017, p. 55). 

Firme é o relato de Baquaqua diante da violência com que lhe foi 
atribuído o sagrado alheio. O sagrado da família escravocrata que lhe 
adquiriu por meio de um negócio jurídico, permitido pela burocra-
cia jurídica em vigor, à base do chicote lhe era imposto. A experiên-
cia da escravidão relatada por Baquaqua intervinha até mesmo no seu 
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elemento mais subjetivo: a fé e a prática de ritos diversos daqueles pró-
prios de sua vocação religiosa e de sua ancestralidade, que não foi levada 
em conta durante o seu cativeiro no Brasil do século XIX. 

Conclusão

A autobiografia de Baquaqua é rica em detalhes que merecem ser 
explorados sob vários ângulos e propostas acadêmicas. Nesta pesquisa, 
após o recorte delimitativo centrado na experiência de uma vítima direta 
dos métodos e condições da escravização do século XIX, verificou-se a 
maneira pela qual o sagrado do escravizador era imposto ao escravizado. 

Por meio da abordagem de uma cena litúrgica descrita por 
Baquaqua, restou possível observar a estratégica violência pela qual a 
adoração do sagrado alheio, de uma família escravocrata, foi imposta a 
um escravo recém-inserido na realidade escravocrata do Brasil Império. 
Também se observou a contribuição da burocracia jurídica para permi-
tir a criação, manutenção e efetivação dos mecanismos de controle da 
escravidão.  

Pelos registros autobiográficos de Baquaqua, foi possível obser-
var, sob a ótica do escravizado, o fato de que a escravidão, indo além do 
corpo, procurou também dominar a crença dos escravizados, por meio 
da atribuição forçada da sujeição ao sagrado alheio, fato que permeou 
os espaços escravocratas, com o favorecimento das artimanhas jurídicas 
que serviram de instrumentos aos interesses escravocratas nos países em 
que a escravidão se fez presente, como foi o caso do Brasil, infelizmente. 
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Desde o ano de 2016 há um grande movimento migratório na 
Europa, o qual alcançou a Finlândia, principalmente a região leste de 
Helsinque, capital do país. Muitos refugiados, sem ter onde ficar, se 
aglomeraram num enorme Shopping Center nessa região. A reação da 
população foi bastante negativa. Vários projetos foram criados para aco-
modar e dar suporte a essa população, e, indo um pouco mais além, aco-
lher também outros estrangeiros que vivem em Helsinque e encontram 
dificuldades de adaptação. Para saber a respeito e poder acompanhar o 
processo, mantenho como contato Jonatas dos Reis Serrati – Tom, bra-
sileiro que mora há dez anos na Finlândia. Ele é um dos contratados 
para trabalhar na Casa Settlement Loisto, que recebe meninos entre 13 
e 29 anos. Esse é um dos projetos patrocinados pela União Europeia. 

Nosso contato é feito por meio de mensagens via WhatsApp, e 
eventualmente por meeting. Proponho a preferência pelo texto escrito 
para que possa registrar melhor os fatos que compõem meu caderno 
de campo. Nossas conversas gravadas também são transformadas e 
incorporadas ao texto. Tom me conta que está no início do processo 
de elaboração da atividade que será constituída por prática de fotogra-
fia e música. Todos os integrantes do grupo são imigrantes e enfrentam 
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diferentes tipos de dificuldade: moradia inadequada, enfrentamento dos 
mais jovens aos usos de tradição, incluindo casamento, uso de burcas, 
honra e discussões sobre gênero. 

A ideia deste trabalho nasceu no dia de minha qualificação do douto-
rado. Na verdade, ficou pouca coisa em minha memória desse dia. O que 
tenho de mais nítido é minha imagem em frente a três professores em uma 
salinha na universidade, e eu agarrada à minha cópia dos dois capítulos 
que iria apresentar. A conversa iniciou-se. Eu anotava sugestões, respondia 
perguntas. Foi quando uma das pessoas que ocupava a banca me passou 
uma revista aberta em determinada página, e disse: “li seu texto e vi essa 
entrevista. Achei que poderia ser interessante para você.” 

Há presentes que despertam algo como uma epifania, alguma 
coisa modifica em nós depois que os recebemos. Era uma entrevista com 
uma mulher que sobreviveu ao Holocausto e lá estava a frase: “A música 
salvou minha vida”. A partir de então essa frase ficou gravada em mim, 
sempre gritando por atenção. Para mim que sou música, até então fazer 
música – reger, tocar, cantar – era algo ligado tanto ao prazer quanto ao 
trabalho. Mas depois desse dia, passei a ler vários textos na tentativa de 
compreender a forma como a música age em nós. Será que a música real-
mente pode nos ajudar em momentos de dificuldade? Há anos essa per-
gunta me acompanha. 

Iniciei meu trajeto por autores que estudam a transformação que 
algumas pessoas vivem após um trauma. Comecei meu caminho por 
Boris Cyrulnik1, que é um dos expoentes da atualidade em prática e 
teoria da resiliência. Enquanto percorria os vários livros de Cyrulnik 
(2004, 2005, 2006, 2007, 2009a, 2009b, 2012, 2013), lia também sobre 
a Logoterapia, fundada por Viktor Frankl2 (Frankl, 2008), sobrevi-

1 Boris Cyrulnik, médico francês, etologista, neurologista e psiquiatra. Ele é conhecido 
na França por desenvolver e explicar o conceito de resiliência psicológica. É professor da 
Universidade do Sul, em Toulon-Var. Foi premiado com o Prix Renaudot de l’essai de 
2008. 

2 Viktor Emil Frankl, neurologista e psiquiatra austríaco. Além de sobrevivente do 
Holocausto. Frankl foi o fundador da logoterapia, que é uma forma de análise existencial, 
a “Terceira Escola Vienense de Psicoterapia”.
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vente da Segunda Guerra Mundial. Para ele, sobreviver ao sofrimento 
é encontrar sentido para a dor. Eu me emaranhava em leituras. Passei 
pelo conceito de salutogênese, trabalhado por Aaron Antonovsky3, 
que também estudou pessoas sobreviventes do Holocausto; um pouco 
depois pela Psicologia Positiva de Martin Seligman4 (2004, 2012), que 
examina fenômenos como felicidade, otimismo, altruísmo, satisfação. 
Ele acredita que esses fatos devem ser estudados com o mesmo interesse 
que a depressão, ansiedade, angústia e agressividade. 

Após transitei pelos estudos de Norman Garmezy5, que durante 
quatro décadas observou o desenvolvimento de crianças. Ele notou que 
algumas crianças, apesar das dificuldades inacreditáveis pelas quais 
haviam passado, eram consideradas crianças de sucesso (Garmezy, 
1986). Nos anos 1980, Garmezy já indicava que para a compreensão 
desse comportamento, ou seja, para o enfrentamento ao estresse e a vul-
nerabilidade, são necessários estudos multidisciplinares. 

Depois percorri os textos de Emmy Werner6, que durante trinta 
e dois anos observou um grupo de seiscentos e noventa e oito crianças 
em Kauai, no Havaí. Ela percebeu que as crianças resilientes tinham 
forte ligação com algum adulto, além de traços pessoais de como eles 

3 Aaron Antonovsky foi um sociólogo e acadêmico israelense-americano cujo trabalho se 
referia à relação entre estresse, saúde e bem-estar. Ele ajudou a estabelecer a escola de 
medicina na Universidade Ben-Gurion do Negev e ocupou a cadeira Kunin-Lunenfeld 
em Sociologia Médica, onde desenvolveu sua teoria, que denominou salutogênese.

4 Martin Seligman é psicólogo estadunidense. Professor da Universidade da Pensilvânia, 
psicólogo, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Autor de contribuição 
significativa na área de Psicologia Positiva.

5 Norman Garmezy foi um pioneiro na pesquisa sobre risco e resiliência. O estudo cientí-
fico da resiliência como concebido por Norman Garmezy transformou a ciência e a prá-
tica de múltiplas disciplinas, do nível molecular ao ecossistema global, infundindo uma 
abordagem baseada na força e recuperação em psicologia, educação, trabalho social e 
psiquiatria.

6 Emmy E. Werner foi professora emérita no Departamento de Desenvolvimento Humano 
e Comunitário da Universidade da Califórnia, em Davis. Era mais conhecida no campo do 
desenvolvimento infantil por sua liderança em um estudo longitudinal de quarenta anos 
de 698 bebês na ilha havaiana de Kauai. Ela e seus colegas pesquisadores identificaram 
uma série de fatores de proteção na vida desses indivíduos resilientes que ajudaram a 
equilibrar os fatores de risco em períodos críticos em seu desenvolvimento.
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respondiam a seu meio ambiente com autonomia e independên-
cia. Posteriormente, com estudos mais ampliados notou-se que três  
conjuntos de fatores aparecem ao observar crianças que se mostravam 
resilientes: atributos das próprias crianças, características de suas famí-
lias e influências de seus ambientes sociais mais amplos (Werner,1995, 
2005, 2012). Luthar7 acrescenta ainda as seguintes colocações: a resiliên-
cia flutua ao longo do tempo, não é algo definitivo, e as crianças em risco 
também podem mostrar forças notáveis   em algumas áreas, ao mesmo 
tempo que apresentam déficits significativos em outros (Luthar, 1991, 
2000, 2015). 

Por fim, voltei aos estudos de Boris Cyrulnik, que estabelece três 
planos para o estudo e compreensão da resiliência: primeiro, acontece a 
aquisição de recursos internos que ficam impregnados no temperamento 
da pessoa desde os primeiros anos de vida e no decorrer das integra-
ções no período pré-verbal. Isso explicará a reação diante de agressões 
durante a vida, estabelecendo tutores de resiliência mais ou menos sóli-
dos. Em segundo, os estragos causados pelo primeiro golpe ganham 
significado mais tarde na história do ferido, em seu contexto familiar e 
social, e explicarão os efeitos do golpe, aquele que aponta o traumatismo. 
Terceiro, se a sociedade em torno do ferido dispõe lugares de afeto, ati-
vidades, palavras e tutores de resiliência, isso permitirá o retorno ao 
desenvolvimento após a ferida (Cyrulnick, 2004).

Reuni esse corpo de ideias sobre os processos de resiliência, mas 
a pergunta ainda continuava pairando ao meu redor: de fato a música 
poderia contribuir com algum desses fatores para reedificar pessoas que 
viveram trauma? Passei a investigar a reação de nós humanos à música. 

António Damásio8 afirma que a arte prevaleceu na humani-
dade por ter valor de sobrevivência. Ela contribui para o bem-estar e 

7 Suniya Luthar é professora da Fundação de Psicologia na Universidade Estadual do 
Arizona e professora Emérita no Teachers College da Columbia University. A pesquisa 
da Dra. Luthar envolve vulnerabilidade e resiliência entre várias populações.

8 António Rosa Damásio é médico neurologista, neurocientista português que trabalha no 
estudo do cérebro e das emoções humanas. É professor de neurociência na Universidade 
do Sul da Califórnia.
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ajudou os grupos a permanecer coesos. Auxiliou também a promover 
a organização social, pois facilitava a comunicação e compensava dese-
quilíbrios emocionais decorrentes do medo, tristeza, angústia, raiva 
e desejo (Damásio, 2001). Levitin9 também observa a importância da 
música na evolução da humanidade. Ele afirma que quando ouvimos 
música ou cantamos, nosso cérebro recebe um complexo neuroquímico 
que nos leva à ação e nos emociona (Levitin, 2008). Dunbar10 concorda 
que a música ficou gravada em nós como algo necessário para nossa 
sobrevivência (1998, 2007, 2014). Mithen11 lança inclusive o conceito 
de boundary loss, ou seja, perda de fronteira, quando cantamos juntos. 
Essa sensação pode inclusive auxiliar a compreendermos melhor os sen-
timentos de outras pessoas (Mithen, 2005). Blacking12 após estudar a 
população Venda no Sul da África, mostra que a música é importante 
para tecermos laços de confiança. Ele menciona o fato de que o grupo 
estudado utilizava a música não para se distrair, mas para festejar e com 
isso assegurar a necessidade de trabalhar juntos para conseguir melhores 
resultados em benefício do grupo (Blacking, 1995).

9 Daniel Joseph Levitin é psicólogo cognitivo americano-canadense, neurocientista, escri-
tor, músico e produtor musical. Levitin tem três cargos acadêmicos: Professor Emérito de 
Psicologia e Neurociência Comportamental na McGill University em Montreal, Quebec, 
Canadá, Decano Fundador de Artes e Humanidades nas Escolas Minerva da KGI; e 
docente da Haas School of Business, Universidade da Califórnia em Berkeley. De 2000 a 
2017, foi diretor do Laboratório de Percepção, Cognição e Perícia Musical da McGill. 

10 Robin Ian MacDonald Dunbar, antropólogo britânico e psicólogo evolucionista e espe-
cialista em comportamento de primatas. Atualmente é chefe do Grupo de Pesquisa em 
Neurociência Social e Evolucionária do Departamento de Psicologia Experimental da 
Universidade de Oxford. 

11 Stefen Mithen, arqueólogo da Arqueologia Cognitiva, ramo da Arqueologia  
Pós-Processual. Mithen propõe a evolução da mente humana através da recapitulação e 
do modelo catedrático da mente.

12 John Anthony Randoll Blacking, etnomusicólogo britânico e antropólogo social. No 
campo da etnomusicologia, Blacking é conhecido por sua defesa de uma perspectiva 
antropológica no estudo da música. Ele passou a maior parte de sua carreira acadêmica na 
Queen’s University Belfast, na Irlanda do Norte, onde foi professor de antropologia social 
de 1970 até sua morte em 1990. 
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Nosso impulso por permanecer em grupo também é apontado por 
Dunbar (1998, 2007, 2014), Waal13 (2010) e Harari14 (2015). Em todos 
nós mora um forte instinto de rebanho. Para nós, sincronizar nossos 
corpos em danças, música ou gritos de torcidas de futebol nos causam 
verdadeiro prazer; “O vínculo é o elemento essencial de nossa espé-
cie. Não há nada que nos faça mais felizes” (Waal, 2010, p. 29). Huron 
sugere que a música pode ter se originado como uma adaptação para o 
vínculo social – mais particularmente, como uma forma de sincronizar 
o estado de espírito de muitos indivíduos em um grupo maior, ou seja, a 
música ajuda a preparar o grupo para agir em uníssono (Huron, 2012). 
Nós escrevemos, recitamos poesia e fazemos música porque nossos 
ancestrais se sentiam bem ao praticar essas atividades e foram esses que 
sobreviveram, reproduziram-se e passaram a nós esse traço, assegura 
Levitin (2008)

A música é importante para a compreensão do comportamento 
e história da humanidade. Ruth Finnegan15, ao estudar a linguagem 
dos Limba, relata a dificuldade que encontrou em separar a música 
dos relatos da vida cotidiana. Ela ficou tão intrigada que, ao retornar, 
resolveu continuar sua pesquisa, agora com enfoque na prática musical 
de sua própria cidade, Milton Keynes, Buckingamshire, centro-sul da 
Inglaterra. Ela descobriu que, embora, ao pensarmos em música, lembre-
mos de grandes compositores e salas de concerto com toda a elegância, 
ou astros da música popular cantando em palcos enormes e jatos de luz 

13 Franciscus Bernardus Maria “Frans” de Waal, primatologista e etologista holandês, pro-
fessor na Charles Charles Candler de Primate Behavior no Departamento de Psicologia 
da Universidade Emory, em Atlanta, Geórgia, e diretor do Living Links Center no Yerkes 
National Primate Research.

14 Yuval Noah Harari, historiador israelense e professor titular do Departamento de 
História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Autor dos best-sellers internacionais: 
Sapiens: uma breve história da humanidade (2014) e Homo Deus: uma breve história do 
amanhã (2015). Seus escritos examinam conceitos de livre-arbítrio, consciência e defini-
ções de inteligência.

15 Ruth Finnegan, professora emérita da Faculdade de Artes e Ciências Sociais, Escola de 
Hist, Rel St, Soc, SP & C Sociologia. Pesquisa sociologia comparativa, antropologia da 
atividade artística, especialmente arte verbal e música, comunicação e performance.
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que passeiam pela plateia em efervescência, na verdade a música fervilha 
no cotidiano. Ela observou que em sua cidade a música acontecia não 
somente nos concertos, shows e espetáculos, mas também em pequenos 
grupos de músicos amadores nas escolas, igrejas, clubes, comunidades. 
Então, percebeu que música estava lá, completamente arraigada no dia a 
dia das pessoas (Finnegan, 2002, 2007).

Alf Gabrielsson16, no livro Strong Experiences with Music, reuniu 
entrevistas com aproximadamente 1.000 pessoas sobre suas experiên-
cias com a música. O grupo foi composto de jovens e velhos, homens e 
mulheres, músicos e não músicos, pessoas de diferentes contextos com 
diversos gostos e preferências musicais. Os relatos alcançam um período 
aproximado de 100 anos: início de 1908 e final de 2004. O livro contém 
histórias sobre eventos em que as pessoas viveram experiências emo-
cionais extraordinárias ao ouvirem música. Os relatos são fascinantes e 
descrevem a experiência com a música em diversas situações: cotidiana, 
concertos, performances, músicos, ouvintes, cantores de grupos. É um 
extenso mapa das reações que nós, humanos, vivemos ao ouvir música 
(Gabrielsson, 2011).

Também há relatos pessoais tocantes de como a música pode servir 
de apoio em períodos de problemas de saúde, como Oliver Sacks17, que 
sofreu um acidente grave durante uma caminhada na montanha. Após 
ser resgatado, levado ao hospital e passar por cirurgia, ele notou que 
perdeu a percepção da perna. Em A leg to stand on, o autor revela o que 
passou e o quanto se sentia afundando em um abismo de melancolia e 
tristeza. Ele escreveu que o abismo é uma fenda infinita na realidade. No 
silêncio do quarto do hospital, ele estava faminto, sedento por música, 
conseguiu com um amigo que trouxesse algo para ajudá-lo. A única 

16 Alf Gabrielsson é professor emérito de Psicologia na Universidade de Uppsala, na Suécia. 
Publicou numerosos trabalhos sobre ritmo musical, performance musical, experiência 
musical e audiologia técnica. Sua presente pesquisa se concentra em fortes experiências 
com a música. 

17 Oliver Wolf Sacks, neurologista, escritor e químico amador anglo-americano. Renomado 
professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Columbia, onde obteve o título 
meritório denominado “Artista Columbia”.
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coisa que o amigo pode trazer foi uma gravação do concerto de violino 
de Mendelssohn. Sacks revela que foi uma surpresa para ele que essa 
música tenha tido um efeito tão decisivo e profundo sobre ele. A partir 
do momento em que a música começou, já nas primeiras barras de com-
passo do concerto, algo que ele estava buscando floresceu, e a cada dia 
de forma mais frenética. Em algum sentido intenso, apaixonado e quase 
mítico, ele sentia que a música poderia ser uma cura para seus problemas 
(Sacks,1998). 

No artigo “How music may promote healthy behaviour”,  
Batt-Rawden18 escreveu sobre um estudo longitudinal que acompanhou 
pessoas com perfil parecido com o que Sacks apresentava. O estudo con-
cluiu que a música é um dispositivo motivacional para mover nossos 
corpos, liberando raiva ou agressão e até mesmo transcendendo a dor 
(Batt-Rawden, 2011).

A música tem papel extremamente importante em nosso estado 
emocional, intelectual e físico. Todos já vivemos, em determinado 
momento, algum tipo de experiência ao ouvir música. Muitas pessoas 
relatam que para realizar algum trabalho entediante ouvem música, 
outras para estudar utilizam a música como filtro dos ruídos que acon-
tecem no entorno e assim conseguem foco no que estudam, inclusive os 
atletas utilizam a música para amenizar o esforço. Ela nos relaxa, nos 
agita, muda nosso estado de espírito, e nossa forma de viver determi-
nado momento. A música pode nos fazer chorar e rir, nos ajuda a fazer 
conexões com outras pessoas em torno de nós, e tem o poder de aliviar 
várias condições médicas. Para Powell19, as músicas que amamos não 
somente trazem cor à vida, elas formam quem somos. Ouvimos música, 

18 Kari Bjerke Batt-Rawden, doutora na Universidade de Exeter, Inglaterra. Título: “Música 
e Promoção da Saúde; O papel e o significado da música e da emoção na vida de homens 
e mulheres com doenças de longa duração”. Batt-Rawden pertence ao grupo de Sociologia 
das Artes da equipe da Exeter University.

19 John Powell é um compositor inglês, mais conhecido por suas partituras em filmes. Mora 
em Los Angeles desde 1997 e compôs as partituras para mais de cinquenta filmes.
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tocamos instrumentos e cantamos não somente para nos distrair. A 
música causa algo em nós que muitas vezes não conseguimos descrever 
(Powell, 2016).

Ao mencionar a música, não estou tratando somente da música 
de alta performance, nem da música no mundo ocidental, mas a música 
como experiência humana. Ela é marcador-chave para as grandes ceri-
mônias de interesse pessoal e público. Tanto os rituais públicos quanto 
os pessoais dependem do simbolismo da música para serem situados à 
parte do tempo e espaço ordinários, e dessa maneira serem transpos-
tos à esfera superior do ritual em questão. Os músicos são importantes 
para realizar esses rituais, mas não necessariamente músicos profissio-
nais. Pode ser o modesto organista da igreja que toca em casamentos, 
batizados e funerais, o membro de uma banda que se prepara para tocar 
nas comemorações cívicas, a orquestra de baile local em algumas cidades 
pequenas, os concertos de Páscoa e Natal muito esperados das vilas em 
igrejas e escolas. 

Muitas vezes a música é intensamente ligada ao eu privado, ligada 
com a realidade pessoal e subjetiva. Hesmondhalgh20 comenta que ela 
inclui a base das relações íntimas com outras pessoas, como a mãe ou o 
pai cantando para uma criança dormir, família e amigos cantando para-
béns pra você, dois amantes na cama ouvindo a canção que para sempre 
será associada a esse momento de paixão (Hesmondhalgh, 2014). Essas 
dimensões de experiência musical, tanto privadas quanto públicas, sus-
tentam e reforçam uma a outra. 

A música não é somente muito antiga, como também é onipre-
sente. Ela é encontrada onde quer que os seres humanos estejam. Ela 
permite exprimir e comunicar certas emoções com intensidade e limpi-
dez das quais a linguagem não é capaz. A música parece assim ser mais 
essencial à vida humana que a linguagem, se comparada com a escrita, 
que é bastante recente em nossa história (Sacks, 2009). Nos dias atuais 

20 David Hesmondhalgh. Trabalha na Universidade de Leeds, Escola de Mídia e 
Comunicação. Principais interesses de pesquisa: música e sociedade, cultura e economia, 
trabalho de mídia e política cultural.
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a indústria da música é maior do que a indústria farmacêutica, afirma 
Huron21. As pessoas gastam mais dinheiro em música do que em medi-
camentos com receita médica (Huron, 2012). Inúmeras pessoas vivem 
acopladas ao celular por meio de fones, ouvindo música em todo lugar, 
compramos gravações, vamos a concertos, compramos partituras, equi-
pamentos sonoros, levamos nossos filhos a aulas de música, ouvimos 
estações de rádio, assistimos a filmes acompanhados por música, nos 
deparamos com música no elevador do shopping, nas salas de espera de 
tantos lugares. 

Powell faz uma afirmação contundente: a música não é necessá-
ria para a sobrevivência, mas as respostas emocionais são. A música cria 
respostas emocionais. Ele indica sete exemplos de mecanismos psicoló-
gicos relacionados às respostas emocionais: reflexos do tronco cerebral 
fazem você pular imediatamente quando necessário; movimento rítmico 
ajuda você em tarefas físicas repetitivas com mais eficiência; condicio-
namento avaliativo o ajuda a absorver, memorizar e reter o que é bom 
para você; contágio emocional pode ser entendido como uma versão de 
empatia: isso ajuda a formação de vínculos com as pessoas à sua volta; 
imagens visuais nos permitem criar mentalmente situações que esta-
mos pensando em fazer e imaginar quanto a situação é perigosa ou não; 
memórias episódicas nos ajudam a resolver que tipo de situação deve 
ser gratificante, cansativa, ameaçadora; expectativa ajuda você a estimar 
o que acontecerá e se preparar de acordo com isso (Powell, 2016).

Todos esses mecanismos nos ajudam a viver. Eles acontecem, quer 
queiramos ou não, e, por uma boa coincidência, eles podem ser acio-
nados pela música. Os mecanismos são independentes uns dos outros, 
então um ou mais podem ser ativados por uma determinada música, e 
cada um pode ser guiado a determinada emoção, o que explica por que 
pessoas diferentes reagem de formas também distintas a determinada 

21 David Huron, professor canadense de Artes e Humanidades na Ohio State University, na 
Escola de Música e no Centro de Ciências Cognitivas e do Cérebro. Suas publicações se 
concentram na psicologia da música e na cognição musical.
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música. O fato de diversos mecanismos poderem ser ativados ao mesmo 
tempo, pode explicar as emoções variadas e diferentes que podem ser 
acionadas simultaneamente quando ouvimos música. 

Além disso, Powell identificou três reações físicas relacionadas à 
música que podem ser sentidas separadamente ou combinadas: 1) a sen-
sação de bola na garganta, às vezes acompanhada por choro, também 
classificado como de alegria ou alívio; 2) sensações na pele, arrepios, que 
podem ser acompanhados por arrepio na espinha; 3) aceleração cardíaca, 
às vezes acompanhada por sensações de “frio na barriga”/“borboletas no 
estômago”. Essas reações acontecem ocasionalmente, são mais comuns 
com músicas com que estamos familiarizados e quando as ouvimos com 
atenção. Apesar de ser difícil de apontar quando exatamente irá aconte-
cer, há evidências que frequentemente estão ligadas a uma mudança não 
usual na música, uma violação a expectativas. Naturalmente, alguns de 
nós temos mais probabilidade de experimentar essas sensações do que 
outros. 

Por estar intrinsecamente ligada às nossas emoções, a música pode 
ser o refúgio em momentos de dificuldade. Ela nos oferece conforto.  
O real é transfigurado. James Rodhes22 lançou o livro Instrumental: 
memórias de música, medicação e loucura, que imediatamente passou a 
ser lido e citado por diferentes campos do conhecimento. Nele encon-
tramos o relato intenso e direto de como Rodhes sofreu abuso sexual 
na infância por um professor da escola. Mesmo tendo passado por toda 
a adolescência e juventude por vias tortuosas, como uso de drogas, des-
regramento, automutilações, ele sobrevive. Até mesmo para lançar o 
livro, teve que enfrentar um longo processo de divórcio, separação do 
filho e severa perda financeira. E ainda assim ele afirma com veemência: 
“A música cura. Ela oferece uma chance de redenção. É uma das poucas 
coisas (não químicas) capazes de entrar no nosso coração e na nossa 
mente e fazer um bem genuíno.” (Rodhes, 2017, p. 4).

22 James Rodhes é um concertista aclamado na atualidade, além de escritor e apresentador 
de TV.
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A leitura de Rodhes é de tal forma impactante que me trouxe nova-
mente à tona, e me lançou de volta à prática da escrita para tornar pensa-
mentos em formas. Ouvimos música, tocamos instrumentos e cantamos 
juntos com tanto prazer, porque ela está incrustrada no nosso passado 
como espécie e mesmo em nosso passado intrauterino. Ela permaneceu 
marcada em nós despertando emoções e, porque as emoções são o motor 
de nossas ações, ela pode ser uma brecha nos períodos de sofrimento. 
Pode nos trazer de volta à vida, costurar a fenda aberta pela dor, mesmo 
que essa sutura não seja de forma cabal e finalizada, pois na vida nada é 
definitivo.

Após um longo período de reflexão sobre música e resiliên-
cia, encontrei Tom, que me contou o que estava vivenciando: após dez 
anos vivendo na Finlândia, onde estudou, trabalhou, constituiu famí-
lia, fora contratado para trabalhar com refugiados em Helsinque, capi-
tal do país. Desde 2016 conflitos lançaram sobre a Europa milhões de 
pessoas desenraizadas, que, empurradas pelo medo, avançam à procura 
de sobrevivência. São famílias inteiras sem saber a língua local, sem ter 
onde ficar, que se amontoam onde encontram o mínimo de possibilidade 
de sobrevivência. Essa avalanche de sofridos alcançou a Finlândia. Em 
Helsinque, há projetos que atendem essas pessoas. A Casa Settlement 
Loisto é um desses locais. Tom foi contratado e já iniciou seu trabalho, 
que tem como foco a produção de imagens e a prática musical, onde 
cada participante encontra espaço para expressar a si mesmo, fazer con-
tato com outras pessoas na mesma situação e, dessa forma, apaziguar os 
sentimentos.

Para ter uma ideia mais completa sobre a Casa dos Meninos, é 
necessário entender alguns conceitos e estruturas que acontecem na 
Finlândia sobre projetos, principalmente os projetos relacionados à 
União Europeia. Há diversos fundos diferentes para projetos com imi-
grantes patrocinados pela União Europeia e esse do qual Tom parti-
cipa é somente um deles. O projeto em que ele atuou anteriormente era 
financiado pelo Fundo Social Europeu, que é mais abrangente, e leva 
em conta qualquer estrangeiro que se muda para a Finlândia. O projeto 
em que ele trabalha atualmente é financiado pelo Asylum, Migration 
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and Integration Fund – AMIF, e é específico para refugiados e para os 
asylum seekers, mesmo aqueles que ainda aguardam a decisão do governo.  
A AMIF é muito mais específica e bem mais exigente que a entidade da 
qual Tom participou anteriormente. 

Como já dissemos, a forte crise imigratória que alcançou a 
Europa e estendeu-se até a Finlândia, principalmente na região leste 
de Helsinque, acabou afetando a população local. Muitos refugiados se 
juntaram e, enquanto esperavam pela decisão do governo, se aglome-
raram num enorme Shopping Center nessa região. Os moradores de 
Helsinque passaram a ter medo do lugar e aos poucos ele foi ganhando 
má fama. Por causa do grande número de somalis, o local era chamado 
pejorativamente de Little Mogadishu, em referência à capital da Somália, 
Mogadíscio. 

No ano de 2017 foi criado um projeto chamado Safe Stadi. Stadi 
na gíria local é o mesmo que Helsinque. O objetivo do projeto era 
mapear a situação em busca de soluções estratégicas para criar uma 
Helsinque mais segura. Baseado nos resultados desse projeto inicial, foi 
feito o pedido à União Europeia para a criação de um projeto maior e 
mais abrangente. Em Helsinque há vários projetos e organizações que 
oferecem apoio a imigrantes. Mas pessoas menos favorecidas ou em 
situação de risco sentem muita dificuldade em se aproximar desses pro-
jetos. Portanto, houve a necessidade de um projeto específico para aten-
der essas pessoas. A Casa Settlement Loisto tem como função oferecer 
atividades de interesse, porque, além da burocracia para viver em deter-
minado local diferente de onde nasceu, todo ser humano precisa de ter 
a chance de fazer algo que ama e que sirva de inspiração e força para se 
integrar à nova sociedade. 

Loisto tem como propósito nutrir e facilitar relações e, por meio 
de atividades variadas, acomodar as pessoas em algo próximo à norma-
lidade e continuidade dos processos da vida. Loisto é famoso por tra-
balhar em duas áreas tidas como pilares: Cultural Sensitivity e Gender 
Sensitivity.  A participação dele é fornecer dois funcionários que atuem 
como parceiros de trabalho: um na Casa dos Meninos e outra na Casa 
das Meninas. A função é muito independente porque é necessário 
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gerenciar o próprio trabalho. Não há um chefe para indicar o que fazer. 
Há somente o Project Manager, que trabalha na City of Helsinque. Mas 
essa parte só coordena o componente burocrático que a União Europeia 
exige. Então, a questão de como construir tudo isso é muito aberta. Tom 
e sua parceira de trabalho decidem todos os procedimentos. 

Ele conta como foi sua entrevista para o cargo, quando concorreu à 
vaga com mais 40 candidatos : “Comentei na minha entrevista que uma 
boa forma de conseguir um resultado positivo a médio e longo prazo 
seria trabalhar na questão da resiliência. Se eles me contratassem, eu 
gostaria de usar a arte, especificamente música e fotografia para traba-
lhar a superação das dificuldades. Eles me perguntaram: o que você vê 
como um possível obstáculo nesse futuro trabalho? Eu respondi: “meu 
maior problema é que eu tenho dois pés esquerdos e, se atividade de 
interesse para eles for futebol, eu estarei em grandes dificuldades.”

Tom trabalha somente na Casa dos Meninos. Há também a Casa 
das Meninas, e Annina, sua parceira de projeto, trabalha drama, dança, 
expressão corporal. Os jovens que frequentam o lugar formam um grupo 
bem específico: imigrantes refugiados sem nacionalidade finlandesa, 
entre 13 e 29 anos, principalmente em estado de risco. Jovens sem edu-
cação básica, como ensino fundamental, por exemplo. Na primeira fase 
do trabalho, eles se dedicam para fazer parcerias e de forma geral encon-
tram sucesso. São três meses dedicados a montar as possíveis parcerias 
e clientes. 

Tom descreve: “uma parceria que consegui a semana passada, e que 
me deixou muito feliz, foi com um local que trabalha com imigrantes, 
mas com foco na violência relacionada à honra. Em alguns países, princi-
palmente árabes, existe o fato de um determinado comportamento ferir 
a honra da família e os jovens que fazem isso sofrem muito no recôn-
dito familiar. O filho que é homossexual, a filha que não quer usar burca 
ou resolve se casar com alguém fora da religião, é algo tão importante 
que por vezes eles sofrem até violência física. Há grupos que estabelecem 
relação com os pais e com a polícia, além de criar grupos de treinamento 
para as vítimas. Há vários refugiados que tiveram que sair do próprio 
país por causa da preferência sexual, que no país de origem podem 
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ser punidos até com pena de morte. Apesar de não terem os pais aqui, 
muitos alimentam o sentimento de inferioridade em relação aos outros. 
E tudo por ainda terem introjetado a ideia de desonra.” 

A proposta foi de trabalhar com esses garotos usando a fotografia 
como uma ferramenta de expressão e a música como forma de relacio-
namento, já que encontram bastante dificuldade em relação à língua. A 
música proporciona proximidade e reforça o aspecto grupal. Outra pro-
posta que estudam atualmente é a formação de um coral feminino. Uma 
faculdade em Helsinque já aceitou a proposta de uma parceria. O pró-
prio reitor colocou à disposição uma sala de música e o auditório. 

Tom continua: “Somos em 7 pessoas na casa dos meninos e o meu 
projeto é apenas um deles. É importante que se perceba a extensão dos 
problemas enfrentados pelos jovens. A seguir mostro algumas das men-
sagens de jovens que recebemos por meio do site. I need help before I turn 
my life into shit. Please help me. I was told I should contact the Boys House. 
Ou de pais: Nosso filho querido tem se tornado um estranho em nossa 
casa. Está deprimido e às vezes violento. Por favor, vocês poderiam con-
vidá-lo para algumas de suas atividades? Ele é um bom menino, só pre-
cisa de um lugar seguro para conhecer novos amigos e ficar longe das 
drogas.”

Tom continua: “Eu trabalho com imigrantes que vivem situações 
semelhantes. Há também duas pessoas que são biologicamente meni-
nas, mas, por se reconhecerem como meninos, também participam das 
atividades. É um espaço que chamamos de Discrimination Free. No 
começo foi um pouco confuso para mim, mas aos poucos se torna natu-
ral. Recebemos uma proposta da Applied Sciences. Eles querem que eu 
teste o material deles nas minhas atividades e querem que a Casa dos 
Meninos forneça ajuda em estudos de Gender sensitivity. E em troca 
disso, eles me oferecem um treinamento, que acontecerá em março do 
próximo ano, na Bélgica.”

Tom, Jonatas dos Reis Serratti, é pianista e cursou em São Paulo a 
Universidade Livre de Música – ULM, com foco em ensino musical. Fez 
dois anos de Design Gráfico na Universidade Panamericana de Artes 
em São Paulo. Ao se mudar para a Finlândia, fez duas qualificações 
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pedagógicas: uma geral e uns 10 créditos a mais em educação multicul-
tural. Ele está no processo de escrita de mestrado em design gráfico, com 
foco em comunicação visual e em fotografia. Estuda na University of 
Lapland. 

Ele reitera: “Minha função está em desenvolvimento. Quando se é 
o instrutor, criador, gerente e pesquisador ao mesmo tempo, e utilizando 
verba First Card, causa uma certa ansiedade, principalmente quando se 
sabe que o orçamento vem de Bruxelas, da União Europeia. Eu me sinto 
honrado em trabalhar num lugar assim, pois é algo que vai além do salá-
rio. Se eu estivesse trabalhando como design gráfico numa agência de 
anúncios, possivelmente meu salário seria bem melhor. Porém, o que me 
move é fazer algo que tenha um propósito maior, exatamente o que cos-
tura a vida é o sentido!”

Sair de sua terra natal por algum motivo e tentar a vida em outro 
local, pode ser revestido de prazer, quando se pensa em todas as coisas 
boas que uma vida nova pode oferecer. Mas também poder ser coberto 
pelo medo, vergonha e sofrimento. A dor se instala ou já acompanha o 
sobrevivente como a sombra, que nunca nos abandona. A dor é íntima. 
Ela é impregnada de social, de cultural. É fruto de uma educação. Ela 
não escapa do vínculo social. Ela envolve toda a espessura do humano. 
Em momentos mais difíceis de tormento e vulnerabilidade, os laços 
sociais e afetivos se transformam em salva-vidas. Quando encontramos 
espaço para falar e escutar, contar nossas histórias por meio da arte, seja 
com canções ou imagens, podemos redesenhar nossa história e, de náu-
fragos, podemos nos tornar em navegantes. 
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Introdução

Em sua obra René Girard afirma que a cultura se funda por meio 
do controle da violência. Contrariando a versão da interdição incestuosa, 
Girard é contundente em sua análise e convincente nas reflexões que 
tangem à questão da violência. Assim, se o controle da violência é a força 
motriz para a condição cultural, esse controle é também uma condição 
fundante da cultura. Ainda para o autor, o controle da violência só é pos-
sível pela instituição do Sagrado. Nas sociedades arcaicas, é o Sagrado 
que controla as violências intestinas, por meio dos ritos de sacrifício, que 
incluem obrigatoriamente a presença do bode expiatório.

Contrariando Girard, o ciclo da violência e do Sagrado não acaba 
com o declínio das sociedades arcaicas. Nas sociedades modernas, o con-
trole da violência permanece sob a tutela do Sagrado. Essa representa-
ção é nítida nos rituais simbólicos de catarse coletiva e, sobretudo, no 
controle dos grupos sociais pelo intermédio do uso da fé. Partindo do 
pressuposto de que a violência funda a cultura e que o Sagrado é a repre-
sentação desse controle, é certo que esse mecanismo é extremamente 
eficaz e presente, desde o início da humanidade até os dias atuais, nas 
sociedades modernas. 
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O Sagrado, nessa perspectiva, é um dos principais agentes de 
fomento da intolerância religiosa, sobretudo religiões de matriz africana, 
especialmente no controle da violência e na tutela das diferentes formas 
de sacrifício, social, simbólico e real.

Violência e Sagrado: sobre-vivência

“Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. 
Misturam-se vidas e eis como as pessoas e as coisas misturadas saem, 
cada uma, das suas esferas e se misturam: o que é precisamente o con-
trato de troca.” (Mauss, 2008, p. 90).

Na base da reflexão de Marcel Mauss está contida, mais que um 
pressuposto, uma necessidade. A troca é humana, na condição simbólica, 
portanto, possui significados. A mistura não é ao acaso, o destino inter-
fere apenas nos que por ele nutrem certa crença. Se há crença, há troca.

Para que haja troca e mistura, precisa haver mais que um ser 
humano. Precisa haver o duplo. Se há mistura é porque houve o que 
misturar e só se pode misturar com o que é trocado. 

O duplo, por sua vez, agente da mistura e da troca, identifica no 
movimento, aqui implícito, se a eficácia do processo é válida. Logo, o 
processo é dialético e é concomitantemente mimético.

Retomemos em breve a dialética e o mimetismo. É de vital impor-
tância compreendermos a conexão aqui colocada. Trata-se da condição 
de sobre-vivência étnica mascarada entre outras formas de extermínio, 
sob a égide histórica da intolerância religiosa. 

Se há misturas e trocas, por que as misturas e trocas das religiões 
de matriz africana1 são menos passíveis de trocas e misturas? Há relação 
entre a intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, a ques-
tão étnica e a violência sistemática do sistema social instituído? 

Falamos aqui de algumas rupturas essenciais para a compreen-
são de um novo cenário político-religioso e, sobretudo, contemporâ-
neo. Para além das relações conjunturais, que insistem em justificativas 

1 A religião de matriz africana aqui pensada é, sobretudo, o Candomblé praticado hoje em 
São Paulo. 
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doutrinárias, cada qual ao seu tempo, a intolerância religiosa permanece 
no cotidiano dos que creem e lutam por sistemas mais democráticos  
(de fato).

A condição religiosa parece ter hoje um lugar paralelo nas conven-
ções sociais. A religião, com a ideia do Estado laico, ganhou o papel de 
coadjuvante nos Estados democráticos, e essa perspectiva é sem dúvidas 
a mais politicamente perigosa e falaz que podemos constituir. 

Partimos aqui do pressuposto de que o Sagrado é fundante dos 
processos culturais. Contrariando a ideia de que a cultura é fundada pela 
interdição do incesto, amplamente debatida e aceita pelos acadêmicos, 
Girard (1972) nos demonstra que a fronteira entre natureza e cultura 
está na fundação ou criação do Sagrado. É o Sagrado que funda a cul-
tura, e não as regras sexuais.

Para compreender a cultura humana é preciso admitir que apenas o 
represamento das forças miméticas pelos interditos, sua canalização nas 
direções rituais, pode entender e perpetuar o efeito reconciliador da 
vítima expiatória. O religioso nada mais é que um imenso esforço para se 
manter em paz. O Sagrado é a violência, mas o religioso adora a violência. 
É porque considera que ela traz a paz; o religioso é inteiramente orien-
tado para a paz, mas os meios dessa paz não são desprovidos de violência 
sacrificial [...]. (Girard, 2009, p. 54)

Essa condição nos abre a possibilidade de compreender que as 
relações com o Sagrado são intrínsecas à condição humana. Não existe 
condição humana sem que haja a constituição do Sagrado. Ainda que 
tenhamos o ateísmo, observa-se que este é a oposição ao Sagrado, por-
tanto demonstra a existência do fenômeno. 

Historicamente há registro de sociedades sem Estado (Clastres, 
1978), mas não sem a constituição do Sagrado. Isso posto, as formas 
de manifestação do Sagrado se darão pelas organizações religiosas. 
Obviamente, de formas distintas, as religiões são as primeiras formas 
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de organização social conhecidas. É sempre prudente lembrar que a efe-
tiva separação de Estado e Igreja acontece com o advento do capitalismo, 
tendo como marco histórico o século XVIII.2 

Qual a eficácia do sagrado na instituição da cultura? O controle da 
violência. Nas sociedades arcaicas (pré-cristãs) o controle da violência 
estava atrelado ao Sagrado, por meio dos sacrifícios.

O sacrifício é um ato social; as consequências de seu desregramento não 
podem limitar-se a um ou outro personagem marcado pelo “destino”. 
Os historiadores concordam em situar a tragédia grega em um período 
de transição entre uma ordem religiosa e arcaica e uma ordem mais 
moderna, estatal, judiciária, que vai sucedê-la. Antes de entrar em deca-
dência, a ordem arcaica experimentou uma certa estabilidade. Esta esta-
bilidade só poderia repousar na dimensão religiosa, ou seja, sobre o rito 
sacrificial. (Girard, 2009, p. 59)

Temos aqui dois elementos de extrema importância, atrelados à 
condição humana, fundantes da cultura: o Sagrado e o controle da vio-
lência. Não raro encontramos autores que colocam a condição humana 
de viver em sociedade vinculada à necessidade de controle ou adminis-
tração da violência. Assim é para os contratualistas (Weffort, 2005), que 
determinam que os acordos sociais existem para que haja vida e convi-
vência humana em sistemas constituídos coletivamente.

Se, portanto, pensarmos a origem da cultura pela instituição do 
Sagrado, e não pela interdição do incesto, temos aqui mais que uma nova 
possibilidade de reflexão social, temos a possibilidade de explicar mais, e 
melhor, os fenômenos sociais. 

A constituição da proibição do incesto como agente fundante da 
cultura, tal como apresentado por Lévi-Strauss (2017), remete essen-
cialmente às condições subjetivas, constituintes dos indivíduos e das 
suas relações pessoais. O mesmo tema, baseado na formação edípica dos 
sujeitos, é também retratado em Freud no final do século XIX, início 

2 Aqui, compreende a Revolução Francesa como marco histórico para a efetiva separação de 
Estado e Igreja, promovendo, portanto, o Estado Laico. 
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do século XX. Numa abordagem não eurocêntrica há um conjunto de 
críticas à constituição de parentalidade, bem como às relações subjetivas 
focadas no complexo de Édipo e na castração, inicialmente apresentada 
como componente importante da formação dos sujeitos. 

A castração freudiana, bem como a interdição do incesto de  
Lévi-Strauss, se pensadas para além das reflexões dos desejos não efeti-
vados, são de fato ações violentas perante o próprio propósito. Toda cas-
tração e/ou interdição é uma ação violenta, podendo aqui ser simbólica 
ou real. Como que esses conceitos são introjetados nas sociedades, em 
diferentes tempos e lugares? Nem todos os povos, mesmo os de domínio 
eurocêntrico, dominam essas teorias, contudo a reproduzem sistemati-
camente, ainda que sem as denominações pertinentes. 

Nesse contexto, serão os valores socialmente impostos e histo-
ricamente elaborados que determinam essas regras simbólicas, como 
as de castração e interdição? E esses valores são oriundos de onde?  
Do Estado? Serão esses valores presentes também na constituição moral 
do Sagrado?

Ainda que não tenhamos essas regras simbólicas presentes de 
forma explícita em todas as culturas, temos a certeza de que são regras/
leis universais. Apesar de contraditória, a ideia de regra/lei universal é 
perfeitamente plausível, na medida em que serve e é usada como parâ-
metro de análise e até de julgamento para algumas culturas. 

Com um pouco de ousadia, e assumindo o risco da impertinência 
conceitual, é possível pensar que as duas formas de transição do estado 
de natureza à cultura aqui mencionadas, a interdição do incesto e a insti-
tuição do Sagrado, são complementares, ou pelo menos não são opostas. 

Partimos então do pressuposto de que a cultura é fundada pela ins-
tituição do Sagrado, para que tenhamos o controle da violência, e soma-
mos a essa ideia o controle e a manifestação da violência na lei universal 
da castração e interdição. Temos aqui a condição macro e microssocie-
tária. Das construções coletivas até a composição dos sujeitos em suas 
particularidades.
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O que está presente nas duas possibilidades de cultura é a neces-
sidade do controle da violência. E por que a violência precisa de meca-
nismos de controle? Porque, para além de ser destrutiva, é uma das mais 
eficientes estruturas de poder. 

A violência não atrelada ao poder, não é passível de extermínio ou 
de ações catastróficas. Basta olhar o reino da natureza selvagem em que 
a violência cotidiana não é impeditiva para as transformações metabó-
licas, nem tampouco aniquilamentos em massa. Não há escravizações, 
religiões, Estado. A violenta hierarquia da cadeia alimentar informa que 
são os mais aptos (Darwin, 2009), e não os mais fortes, que sobrevivem. 

A violência é, portanto, uma ação legitimada pelo poder. No caso 
das sociedades arcaicas, pelo poder do Sagrado. É o Sagrado que con-
trola as violências intestinas, lançando mão dos sacrifícios como instru-
mento primordial de domínio sobre a violência. Mas o sacrifício não é 
uma violência? Sim. Trata-se de uma violência legitimada pelo poder, 
aqui, do Sagrado. 

Temos desde já sérias razões para pensar que a violência contra a 
vítima expiatória poderá ser radicalmente fundadora, pois, ao acabar 
com o círculo vicioso da violência, ela ao mesmo tempo inicia outro 
círculo vicioso, o do rito sacrificial, mas talvez seja o da totalidade da 
cultura.

Se isto é verdadeiro, a violência fundadora constitui realmente a origem 
de tudo o que os homens possuem de mais precioso e que preservam com 
maior cuidado. É exatamente isto que afirmam, sob uma forma velada, 
transfigurada, todos os mitos de origem que se referem ao assassinato de 
uma criatura mítica por outras criaturas míticas. Este acontecimento é 
percebido como fundador de uma ordem cultural. Da divindade morta 
provêm não somente os ritos, mas as regras matrimoniais, as proibições, 
todas as formas culturais que conferem aos homens sua humanidade. 
(Girard, 2009, p. 122)

A estrutura primeira dos sacrifícios está, como referenciado na 
citação, na condição de canalizar a violência. Então a violência, por meio 
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do Sagrado, é permitida para que tenhamos o controle da violência dos 
grupos, das explosões de violência. É sempre importante lembrar que as 
explosões de violência põem em xeque a relação de poder e controle. 

Então a vítima é imolada em nome do Sagrado e do poder a ele 
conferido, e em troca temos o controle premeditadamente estabelecido. 
Troca-se novamente, aqui o contrato de troca está assegurado. 

E quem é a vítima imolada? Quem pode morrer? Nas sociedades 
arcaicas, são pessoas que não possuem relações com a comunidade. Isso 
é muito importante, pois, segundo Girard (1972), não pode haver a sus-
citação de vingança. 

A vingança é também uma forma de violência, não diretamente 
relacionada com o Sagrado, nem oficialmente ligada ao poder. Contudo, 
está mais que presente em ambos, basta conhecer minimamente os 
mecanismos históricos, sobretudo dos grandes imperadores, leia-se, 
ditadores, generais, reis, etc.

Então, ainda nas sociedades arcaicas, a vítima que pode ser sacrifi-
cada é aquela que não pode gerar vingança, ou porque os que lhe são pró-
ximos não possuem poder suficiente para vingar a morte, ou porque há 
uma insignificância social que permite o aniquilamento. Muitos são os 
invisíveis sociais, aqueles que podem morrer. Desde as sociedades arcai-
cas essa invisibilidade está posta: são os estrangeiros, os de outras etnias, 
outro grupo, são aqueles que não pertencem à comunidade detentora do 
poder, aqui do poder do Sagrado, portanto do sacrifício e do controle da 
violência. 

A vítima imolada, aquele que pode ser sacrificado, é também a que 
assume o papel de bode expiatório. Expressão comum, sobretudo nos 
ambientes religiosos, o bode ou vítima expiatória mantém o lugar des-
crito, de invisível e/ou de não reconhecimento social, contudo não de ser 
qualquer sujeito. A imolação precisa gerar identidade aos que a obser-
vam, senão corre o risco de perder a eficácia. 

Assim, a vítima imolada, ou o bode expiatório, é aquele que não 
sendo, é. Novamente aqui, a relação dialética. Para que o sacrifício 
tenha a eficácia necessária, precisa haver alguma relação simbólica com 
a vítima, já que as relações de parentesco estão descartadas mediante 
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o perigo da vingança. A relação simbólica é também uma relação com 
o Sagrado, na medida em que a vítima imolada atende aos anseios do 
sacrifício. A vítima sacrificável e desconhecida é ressignificada com os 
valores necessários para atender os anseios daquele Sagrado e, portanto, 
daquela comunidade. A eficácia da morte, do sacrifício está na sobrepo-
sição da eficácia simbólica da identidade da vítima. A vítima reconhe-
cida simbolicamente pela comunidade pode ser imolada, de fato, pelo 
Sagrado e então a violência terá seu efetivo controle.

Povos e etnias inteiras foram vitimados, imolados, por essa repre-
sentação simbólica sagrada da permissão de matar – pelo sacrifício –  
em nome do controle da violência. Se os povos nativos da América 
Latina não fossem exterminados, certamente teriam matado os espa-
nhóis e portugueses, que, em nome e com o aval do Sagrado, invadiram 
terras, saquearam aldeias, etc. Na mesma monta, temos uma bula papal 
que afirma que os negros africanos escravizados não possuem alma. 
Torturas, mortes e toda sorte de abusos foram permitidos em nome do 
Sagrado e da contenção da violência. Em destaque, vale ressaltar que o 
Brasil foi o país que mais matou e torturou negros e negras escravizados. 

Ainda que reconheçamos que o sistema sacrificial das sociedades 
arcaicas não foi substituído pelo sistema judiciário, como é comumente 
referenciado, há de se reconhecer que, em paralelo ao sistema judiciá-
rio das sociedades pós-cristianizadas, o mecanismo do Sagrado con-
tinua extremamente presente, nomeadamente se destacarmos o ciclo 
sacrificial. 

Temos aqui, então, um debate que se acirra e aumenta a comple-
xidade dolorosa e histórica da relação da constituição das formas de 
Sagrado instituídas nas sociedades arcaicas, dos mecanismos aqui apre-
sentados e as religiões de matriz africana. 

Tradicionalmente os ritos das religiões de matriz africana foram 
trazidos pelos africanos, durante o processo de escravização. Vale lem-
brar que o cristianismo foi da mesma forma imposto no Brasil, com a 
colonização. Afora a possível margem histórica de conjuntura, ambas as 
religiões foram instituídas no Brasil ao mesmo tempo. O cristianismo 
como religião oficial e as religiões de matriz africana como clandestinas. 
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É sempre prudente lembrar que falamos aqui de mais de 500 anos de 
história e que as religiões nativas foram para a clandestinidade e/ou dizi-
madas com seus povos. 

O cristianismo data nosso calendário, incluindo o cristianismo pri-
mitivo, temos 2020 anos de relações sagradas com o monoteísmo cristão. 
Anterior a esse período, temos uma importante dominação monoteísta 
judaica, que perdura nos tempos atuais. Essas duas relações com o 
Sagrado nos mantêm até hoje no modelo monoteísta denominado cul-
tura judaico-cristã, absolutamente eurocêntrica. Em paralelo ao cresci-
mento do cristianismo europeu, temos também o islamismo monoteísta 
em outra parte do continente europeu, África e Ásia. As religiões mono-
teístas invadiram os espaços de manifestação do Sagrado das religiões 
politeístas, como as da Grécia, Egito, Itália, etc. Esses processos de tran-
sições religiosas não são pacíficos e/ou cordatos. Não se negocia a troca 
do Sagrado, se inverte a relação e consequentemente o Sagrado oficial 
passa a ser estrangeiro, portanto pode ser vítima do mesmo sistema de 
violência anteriormente vivenciado. 

Essa relação com o Sagrado demonstra quanto o seu domínio 
é conjuntural, político e necessário para a manutenção dos Estados e 
Nações. Para que não haja dúvidas, o controle da violência está no meca-
nismo de controle do Sagrado. 

Se as religiões monoteístas se legitimaram, é porque foram sobre-
postas a outras manifestações do Sagrado. Então, algumas religiões que 
sobreviveram ao processo de dominação monoteísta são mais antigas 
historicamente que o cristianismo, por exemplo. Assim, as religiões de 
matriz africana são anteriores ao processo de escravização, bem como 
resistiram ao cristianismo, ao islamismo e ao judaísmo. 

É certo que as religiões de matriz africana, no Brasil, possuem 
características próprias, por vezes não encontradas em países da África. 
É certo também que alguns ritos, vestimentas, rezas e gestuais também 
foram adaptados aos processos de miscigenação. São as misturas, men-
cionadas no início deste debate. Contudo, para além dos rituais, o que se 
destaca é a condição negra das religiões de matriz africana e a insistente 
intolerância religiosa que a conduz historicamente. 
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O Sagrado é fundante da cultura. A religião é a representação do 
Sagrado. Nas sociedades monoteístas, pós-sociedades arcaicas, a manu-
tenção e/ou controle do ciclo da violência ainda está sob a égide deste 
Sagrado e dos rituais de sacrifício, agora simbólicos. Seriam as religiões 
de matriz africana as vítimas sacrificiais ou os bodes expiatórios das reli-
giões monoteístas?

A condição da escravização africana, aceita e corroborada pelo cris-
tianismo no século XVI, é um desdobramento para a intolerância reli-
giosa da contemporaneidade?

A equação religião de matriz africana e descendência africana não 
é correta. A escolha da religião é individual e, sobretudo, livre em países 
laicos, independente das heranças culturais. Assim, a questão étnica não 
deve ser diretamente relacionada à questão religiosa, especialmente na 
manifestação da fé. Porém, destaca-se que o preconceito em torno das 
religiões de matriz africana está intrinsecamente relacionado com a 
herança cultural, bem como o desrespeito histórico e a intolerância reli-
giosa. Terreiros invadidos, pais e mães de santo assassinados demons-
tram que a intolerância está intimamente ligada à relação do Sagrado 
normativo com as vítimas sacrificiais. 

A população negra é a que mais morre vítima de extermínio poli-
cial.3 É a população negra que tem os menores salários. É a população 
negra que tem o menor índice de alfabetização e de escolaridade. São as 
religiões de matriz africana que mais sofrem com a intolerância religiosa. 

O Sagrado aqui debatido é uma questão humana. Relacionado 
ao poder e às diferentes conjunturas, estabelece relações de controle e 
determina, com o uso da violência, quem será a vítima e quem será apa-
ziguado. Apesar de todo o desenvolvimento africano, destacando Mali 
(Souza, 2018), no século XIII como exemplo, ao que a história nos 
indica, a população africana é sistematicamente colocada como a vítima 
expiatória, sobretudo no sentido daqueles que podem ser imolados. Se o 
processo começa com a determinação do Sagrado que é instituído como 
fonte reguladora, que está sobre o Estado, neste caso conivente, é uma 

3 Indico a leitura da tese de doutorado de Oliveira (2016).
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lógica perversa compreender que são os espaços das manifestações das 
religiões de matriz africana os maiores alvos de destruição e de violência, 
tanto real quanto simbólica. 

Os espaços de religião da matriz africana são espaços de resistência. 
É a manifestação do Sagrado em que o Orixá é negro e a herança cul-
tural é mantida. O rito Iorubá preserva mais que as raízes, preserva as 
vidas dos que acreditam na resistência, e não na perpetuação dos ciclos 
de violência. 

A intolerância religiosa não está no medo do desconhecido ritual, 
ou nas aberrações comumente proferidas. A intolerância está na cons-
ciência de que o Sagrado, para além do Estado, tem força. Se o Sagrado 
branco tem a força de destruir, o Sagrado negro tem a força de resistir e 
quebrar com esse ciclo de violência. 

As misturas acontecem, mas aqui a troca será sempre a resistência. 
“Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. 

Misturam-se vidas e eis como as pessoas e as coisas misturadas saem, 
cada uma, das suas esferas e se misturam: o que é precisamente o con-
trato de troca.” (Mauss, 2008, p. 90).
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